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 رتهزان تلاطم اب ار امنیس مزاتس ءرامش نیا زا
 .منیاهتفاد یع دینکیم هللاطم. یدیدج تا رییغت و
 بلاطم عونتب نامدوخ نوگانوگ یاهتسن اب
 هک مینک هیهت یدیدج تالاقم هلساس و ميئازفایب
 نامناگدنناوخ یارب یگز ات و تعادب نیع رد دناوتب

 برگیزابكي یاهملیف یسررب - ناربایامنیس خیرات
 و ناریاا یامنیس مان بحاض نانادرگ زاک اب وگتفگ
 هدش عورش هرامش ن زا هک یزاسلیف بانک زاغآ

 دنسپلکشم ناگدنناوخ زا یرایسب "رظن دناوتیمت
 رد یرتهب بلاطم یوجتسج رد هک دیامن

 رم دناهدوب ناشدوخ هلجم

 دهاوخن مامت اجنیمه رد امتیلاعفهک تسین كش
 میهاوخ هلجم ندش رتهب یارب نامشالتبنانچمهو دش
 تاحفص رد هکیتاعیاش ورابخا هکنآ.نیع رد . دوزفا
 درک دیهاوخن هعلاطم اجک جیه رد دوشیمرشتنم هلجم

 .هزات یاهینوک رک د هرابرد

 .دیازفایبنانآ یئامنیس شنادیطس و هدرگ عقاودیفم

 اچ رد دوجوم تابرثن مامت زا هک ميلاحشوخ و

 مپانفرگ یشیپ نامدوخ 3
 و نبات تای زا هم طنو تاج ۵

 دهاوخ ینونک تارییغت تازایتماهلمج زا ولبات ودب
 دفنمقالع ناگدنناوخ میتشون هک هنوگنامه هک دوب
 هدرک ادج ار دوخ یاهولبا لاس نایاپ رد دنناوتیم

 لماش لماک باتک كي و لاسرا هلجم رتفدب و
 .دهروآ تسدب یگنر یولبات دصکی

 دودحمتاناکما دوجو اب ارامنیسهراتس میشوکیم
 ات ميزاس رشتنم رتلماک او شماج هتنویپ نامدوخ
 نامناگدنناوخ رطاختیاضر میناوتب شیپ زا شیپ
 . میروآ مهارف ار

 ؛دراش نیا دزوم را از ناجارظ ام يارب
 فرط رب تسه نامراک رد یلاکشا رگا ات دیسونب
3 

 شیب ناریا یامنیس ریخا هتفه ود یکب یط رد

 لاید نویلیم ۱۵ را
 یمیخو راپسب عضو رد ناریا یامنیس میتشوخ

 مک شورف و دیلوت هنیزع شازنا يتفون
 یاتمنعم ناک نننک ِِ هک تسا هدش بیم اهملیف

 یرتمک یاهملیف و هدیشک راک زاتس ييربتناربا
۲ 
 و ینف نانک راک. دراد یراکبب جوم میتش

 دم ردیاپ زا ار موسو مود هجرد ن
 ارم نایزاب یناریا یاهملیف "هک مت

 ودنتشادنپ یخوش یهورگ ازامیاههنشون ایوگ
 .دنتسنادناربا یامنیس یارب یتاغیلبت هلسككپ |

 رد یناریا .ملیف هس شبامن ریخا هتفهود یکپ

 نایزكی زا یک نتنحو مارا هدنهدشیمل یاهو
 نآ ندرک حرطماب هک "دنداد ناثن ار دح

 دنهاوخ رد تینسحاب هارفا یبوخب هلاقم ِ

 دادعاو ماقرا و تسا تسردمیسبونیم هچنآ هک تای

 .دنیعقاو نیا یایوگ

 ل اتعاطساو) ملیف هنن یخ تنه دم و
 .ادمآر دشیامنب رابنیلوا یارب ۱0۳

 كی شزرا اب یاههبنج زا هک اههطسا ۲
 نادرگ زاک كي طسوت و درکیم تیاکحهناهاگ [یامنیس 1

 و دوب هدش هتخاسرنه و :كنهرف ترازو رظن اص
 رمانب هکنآ اب تفرگ رارق ناسانشامنیس هیئت دروم .

 نویلیم ۱۲ دودح یجراخمنآ هدننک هیهت 1

 راهچ دودح یشورف اب هنافساتم تسا مو ار ۱
 .دیدرگ هجاوم لایر رازه دصیس و نویلابم

 نارپا فراعتم یامنیس ههبجزا "تقافوملیق

 هوسب هتشادرب هنیزه لایر نویلیم ۷ دودح و دوب

 تشادشورف لایر رازهدصناپ و نویلیمراهچ ۵ رج و

 دصناپونویلیم ششزرمرد یشورفزینسو :
 نآهدننک هیت هتفگر یانبهک درو آدهاوختسنی]

 .تساهتشادربهنی زهلایر راز هدصناپ و نویلیمتفهد

 قو یناریا ملیف هس دیلوت یارب باصنیا

 تسا هددد نایز

 یرازگ هیامرس لایر نویلیم شش و تسلداعمیمقر
 . تساهدیدرگ

 وا نا ا رد خوی رد ملیق هس ی شورق
 دصیسو نویلیم هدزناپ دودح یمقر نارهت رد شیامن
 ضراروعدصرد ۲۰ /سک زا سپهک سا هدوبلایروازه
 یاهامنیسمهس دصرد لهچ و شو رفمجز ا یرادرهش
 بحاضمهس تایلام دصرد جنپ و ملبف هدنهدشامن

 تسا هتفرگ ار هدننک هیهت هستسد هچنآ اعمج ملیف

 . تساهدوبن لابر دصتشه و نویلیم جنپ زا شیپ
 ملیفكب, . ملیف شیامن فراغتملوصا ساسارب اما

 نارهترد لیف نآ شورف عومجم دصرد ۵۶ الومعم

 دهاوخ شزرا یدعب یاهنارکا. و اهناتسرهش یارب
 تفهاعومجم هدربمان ملیف هس بیترت نیدب هک شاد
 شزرا یاراد لابر رازه.هاجنپ و دصشش و نوبلیم
 نارهن رد کیف هسمارد عومجماب مقر نیاهکتسا
 دصیسو نویلیمهدزاود لداعمیمقر دوش ممج زگا

 ملیفهس جراخمب هجوتاب هک نیایم تسدب لایر رازه
 نویلهم هدزیس تسا هدش لایر نویلیم

 نیا و تسا هدش لصاح نایز لابر رازه ددضتقه و
 رازگ هبامرسو هدننک هیهت دزمراک باستحا نودبنایز
 .كي یرازگهیامرس راک رد لداعتم یاههرهب و ملیف
 هک تفایرد ناوتیم یبوخب تروع نیدب تا لفه
 ۱۵ زا شیب ریخا هتفههس ضرع رد ناربا یامنیس
 . تساهدیدنایز لایر نویلیم

 دمب اههطساو ملیفناگ دننک هیهن هکنآ هجیتن

 یهت .دناهدیشک ملیف دیلوت راک زاتسد نابز نیازآ
 وتسین یاهزات ملیف هیهت دادصرد تقافر ملبف هدننک
 هدنیآیارب هک دنادیمن سوزرع هزات لیف ةدننک هیهت

 . دشکب یاهشقن هچ دوخ تیلاعف
 تسا اهنایز و اهیتحاران و !هبریگر د هنوگنیا

 زار طوعم قند را یاهتیسدمتش بک
 لاس رد قوف لیف هسک .هلتسمنیاب هجوت 5

 :رتیق ملف د وث جراخم و تسا هدش هب
 اهملف نیا رکا تفایرد ناوتیع ییقد رول تسانسوپ

 ششو تسپبهک

 . میرشفیم رود زا ارامش تسد

 طوقسرومرد
 هجاوم شورف نیااب و دشيم هتخاس رشاح لاح رد
 رفارف لایز نویلیم تسیبزرمزا هلصاح نابز دشیم

 ,ددوب رتهدننکتحاران و رتنکشرمک :نیا و تفریم .,

 ارچ .درک؛ دیاب هچ یتسار .درک دیاب هچ

 تیلاعف اتهلاس زا دم نااریا یامنیس هلاسیس تنص
 نینچ نیا یتسپاب یلخاد یاهرازاب بسک و شالت و
 رارقیتسین و طوقسزرم رد و هورارقهقب

 یتیلوئسمهک اهنآ هدش هک مهراب كي اعقاو ایآ
 .دناهدومن هجوت لئاسم نیاب دنراد ناریايامنیس رد

 یک دیسریناربا زاس لیفدرد شذک یراکیایآ
 تسنب زا امنی تاجن یارب یمادقا ایآ 1
 - ينک یمن کف هکام سا هتخآ لمس نوک

 رتهب ناریایامنیم یاهبیک ودیسرربیآرب اف
 . ميههرارق هعلاطم دروم رتقیقد ار لئاسم تسا

 ملیفدیلوت جراخم ریخا لاس ود یکی یط رد
 ارفآ ی توفع اتم همه تازاونب تای رد ِ

 ادصرد ۵۰ زرم رد كنيا شیازفا نیا .
 از ابا - یشوپ یابرابرس زق هاه راس رک
 اهاتسرهت و نارهت یاهامنیس رد ملیف شیامن هک
 تسا یماح هظناح و تار رم یک

 "شیارفا. .تسا هنشن هدورفا دیلوتهبب
 هک نارعهت یامنیس یدودعم دادعت یابطیلب خرت

 یا تسا هش سا ده یتلرا یلیفتتهدش
 شزازفا دصرب .تسب نیازاهک .دصرد ۲۰ تبسب

 .تسینهدننک هیهت مهس نآدصرد تشه زا شیب تمیق

 یمادقا طیلب شیازفا یارب الوصا زین اهناتسرهش رد
 ابهک زین اهناتسرهشو نارهت نارادامنیس و, تساهدشن

 یمنو دنتسههجاوم دوخ یمومعیاههنیزه شيازفا
 ملیفدنروبجم راچان دننک نارگ ار دوخ دنناوت

 تیم اف رب تک یار ی رک یاهو
 , یدودعمدادعت رد مهنآ نارهن رد طلب شیازفا دصرد

 ار یرتشپب یاهنایز یناربا و هیقت . امنیس

 هبهتنمجنا یوس زا. یموادم جات هکنآ اب

 تالکشما عفر یازب ملیف نارگیزابنمجنا وناگدننک
 هنافساتماقآ تسا تفابماطنا ریعایاهلاس رد هوجوم
 ماجناهدعو هتسوپپ لوسم تامأتم و هدیسرن هجیتنب

 یاربدناهدید رتهب ناگدننک هیهت كنياو دتاهدادراک

 زا تسد لملاک یدوبان زا یریگولج و رتمک نابز
 ودنزادرپ یرگید یاهراکب و هدینک یزاسلیف

 رخ شیاقاب 1
 مایا ریش هادقا دروم یاد زد دزاداج

 شیبو ددرگ زاغآ هرابود تیلاعف رتدوزهچرهات دوش
 1 3 زا ریا هدننک هیهت نانیرگ یدیماا و سای نيازا



 بات زاب

 فصنم روپهاش

> 

 یاهینوگ ر گد . هلجم لوا یاحفص رداتآ
 رد:هکنیا هراشا . مياهجرک حرطم ار امنیمراتسهزات

 4 یلاوقت رصان اب وگتفگ اهینوگرگد نيا_عمج
 یاهدونشو تفگ هدننک زاغآیمیمصوبوخ رگامنیس
 « ییاوقت زا . دوب دهاوخ یرگبذ یدج
 «نوئلپان ناج یئاد» رادفرطرپ هعومجم شیپ یدنچات

 نوگ,رگد ار یزاس لایرس رایعم هک دشيم هدادش ٍامن
 نوچمهیئاهمدآر وضح زا ناریا یامنیس هدنیآ . تومن
 هک تسهام رد دیما نیا و دریگیم ینشور « یئاوقت

 ؛نبرفنزا سپس یزاسملیف رما رد هنقو اهندم یپ
 هتخاس شوخ یهرطاخ  تخاسن یرگید ملیف یئاوقت
 توکس « بوخ یئاوقت توکس , دنک دیدجتار شیاه

 اپن یشوماخ نیا دیما هک تسبوخ یامنیس
 م را یامنیس یهچخیرات « هرامش نیزا

 ات ناوتاد ارش عیب اوح عن تا سا
 یباتک « نآ یپایپت احفص زا دنناوتب نامناگدنناوخ
 ییاهبطم و رگید یبلاطم هفاضاب . دنروآ مهارف
 هدایپ یدج و ریگیپ یاهنوگب رورمب هک رگید
 » درک میهاوخ

۲ 

 «تفگیم نویزیولت ناراکر دنا تسد زا یکی 8
 یئاد» هعومجم ارچ هک دننزیم نفلت عدامد ؛ مدرم
 3 . تفرگ نایاپ دوز «... ناج

 1 دیراذگیم یناریا یاعومجم هچ نآ یاجب
 هلن رگا . دنته یبوخ نارواد مدرم

 . دن ریگیمن اهلایرس رگید ددجم شخپ زا غارس ارچ
 رسگید یاهلابرس الثم اب « ... ناج یلاد » قرف
 4 «... ناج یلاد » لاذیم لب ٩ تسیچ

 1: موکز ها اهاس رو دراد یرکف

۳5 
 دیشاب هدیدن یملیف « «رادگ ول ناژ» زا رگا [۲]

 «یوسنارف رگامنیس نیا . دیاهدینش ار وا مسا امتح
 قامه یاثامت هک افیرد اما تسا روهشم اجنیا رد
 یاهنیسششوک هب الاعب . میاهدوب بیصن یب وا یاهملیف
 ردقچ یتسار , دنهدیم ناشن ار وا یاهراک « دازآ

 | میوشيم انشآ ورشیپ یامنیس اب رید

۰ ۰۴ 
 . دمآ شیپ «رادگكول ناژ» زا فرح 8

 " .دراذگیمشملیف رد ینالوط یاهوگتفگ بلغا « رادگ
 " «یسرافملیف نادرگر اک كي هب . تسوا راک هویش نیا
 كولناژ: تفگ . دوبل ولایدربردقنیا تملیف ارچ میتفگ

 . دنکیم ار راکنیمه مه رادگ
 ! « مدیدنخ»

1 

 نایتسلاگ بس پ : زایتما هدنراد-

 ( مراهچ و تسیب لاس )۹6+ لسلسم ت. (دیدج هزود) ۱۸6 هرامش
 لایب ۰

 ۱۰لامتراپآ - ۳ هرامش - تلوزور یادتبا- تلود هزاورد هارراهچ : یناشن

 1۹۹۲ یتسپ قونص ۸۳۵۹۷۱ ۰ نفلت

 ۳۱۳۲۱۳ نفلت ناریا رهم:یزاسروارگ :زایگنز ربواصت و یگنر « یپک ملیف
 زا نتم و 0 ِ ۸۳۱4۵۰ س ۰ ۰ كيفا را

 ۲ کت
 .نیرخآ هک دوریم « دوشیمش خپ نویزیولت ی «لوا درم» لایر

 ۰ هتخاس نادراک زیورپ ار لایرسن ٍا دینادیمهکیروطفامه. دراذگب رس تشپ ار دوخیاهتمسق

 :هلمجزا « دنراد تکرش , امنیس و نویزیولت او رتاتنارگیزاب زا یریثک هورگ نآ رد وتدا 0
 باستیزآ ۰ هاج یتیگ « یجرگ « تمکح ابرث ,یباهش نیهم « یفوئراشرگ _« یمادنا ریثیلو
  «یماره .دومجم ۰ ینامرآ دازرهش ء یدماح .هدازعاجش ورسخ ۰ ینیسحب نیسح « ینیچال
  هلشک یم ازاردب اجنیا رد اهنآ همه یماسا رکذهکر گیذ یاهدع و یشخب تیانع  یدیفم

 تسا هتسناوت « تسا هدپدرگ زاغآ نویزیولتزا نآ شیامن هک یتدم ضرع رد لابرس نیا
 . لایرس همه رد هک نادراک هکنآ بلاج . دنک بلج ار نویزیولت نارگاشامت زا یرایسب رظن
 . یربمرطقف و هتفادن یزاب «لوا درم لایرس رد « تشاد یزاب اصخش . دوخ یلبق یاه

 . .تسا هتشاد هدسهعرب ار لایرس نیا ددعتم ناگشیپرنه

 و تاع اش مادشا ناثادرگراک و نارگیزابیمجنا هکنآ اب تسا عیاش #
 اذهعم تسا هداد ماجنا نادنمرنهیارب نکسم هیهت تهج یعماج 1

 شیپ اهیمجنا ءاضعا زا .یرایسبتا هتفرگ" ارف ارامنیس طیحمک یدح زا شیب یراکیپ .تلعب _
 دنا سرت کت ار دوخ نکسم هیهت طمق

 را یراک هک . ناریایامنیسموسو  موتهجردنا نهزانت دنچ هک تسا عیاش
 نبا زا و هتخادرپ .یثک رفاسمبیصخش نیشام كي مراجا اي هةيهتابدناهدنام راکیب ملیف ندشن هلخاس
 ار دوخ لیبس و شیر انایحا ای وهریت كنيع ندراذگ اب زین اراچانودننکیم نیت ار دوخ جراخم هار
 . دناهدروآ رد سانشان تروصب

 ادسپ لیف رگیزاب نیرفآ شونابیاهزات یریگر د یرتسکاخ ملیف هدننک هیهت هک تساعیاش ۶
 اسا . دنک یزاب ملیف هدنام یقابسناکس كرد ات هتساوخ وا زاواب یمارگلت یط و تسا هدرک

 . دیامنیمیراددوخراک نیازا نیرفآ شوت
 ِ اه 12



 دروم رد دوب هدش پاچیربخ , همان
 دیدجلوصحم رد دار دیعس تکرش
 , تیساناپ تکرش

 ثفابرد یاهمان هتفه نیا رد
 رد هک تیساناپ تکرش زا

 . دوشیم لقت انیع ریز
 منی هراس هلجم مرتحم ریدم

 نآ۱۸۳ .هرامش ۵ هحفص رد

 دیعس تکرش رب ینبم یربخ هلجم
 تک رش نیا دیدج لوصحم رد دار
 یئایمیک دوعسم یاقآ ینادرگ راکب

 روک ذم ربخ هلیسونپدبدوب هدش جرد
 هنوگنیا ارهاظ . هدرگیم ببر

 دار دیعس یاقآ فرط زا تاعیاش

 ؛تسا هدش هدناجنگ اهنآ رد اههنارت

 : زا دنترابع
 هتفهنیا رادف رط رپ یاهانا

 نسیا هک یئاهتساک شورف رابتعاب

 نیزرف یادصاب  نتسر ۰
 هدسیاهیادص اب ن قثعمرف

 شون یادصاب - ینوتیمنوت هس ۳

 نیرفآ
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 رش نبا عالطا نودب و نیاض

 : امنیس هراتس ناک دنناوخ مومع هجوت لباق

 نادنم ریههدع وفاخ و اب اده هیصق

 هک دنتشاذگ رارق و لوق دنمرنه ناتسود ؛هلجم زورون هراهش رد هک دینادیم لا

 دیده و دندرک اقو ناشلوقب اهنآ ,زا یضععب. دننک ,میدقت هلجم ناگدنناوخ هب یئایاده
 تساوخ قالخ رب ء اهنآ زا یضعب اما دوش هداد ناگدنناوخهباتدندرپس هلجم رتفدب ار ناشیاه
 دوخ رارقو لوقرباپ < دندوب نادنمرنه هیده؛مانرب رد تکرش هب دننقالع هک ناشدوخ
 رخآ سد و دندز هناچ و كچ یلک هکنازورفمناخ هلمج زا ! راگنا هن راگنا و دنتشاذگ

 دوخ رارقو لوقرباپ ؛ دندوب نادنمرنه هیده یارب مناوتیمن رتشیب ناموت۲۰۰ نم هک دنتفگ
 ناونعب الاح هک دندوبی ارگ اشامت نویدم ارناشا یناموت رازه ۲۰۰ یاه دزمتسد هک هتفر

 , دنشابهستشاد ناشیاز | یاهیده دنراد دصق راک هاب, 7

 هب تسا هثپ تسبسن لثم ناشناشیپ لاس دنچ دزمتسد تفایرد لباقم رد ناموت ۲۰
 ! لیف

 : هللادمحب هک یتسهم و هدیاه « یلیقع یضترم. هلمج :زارگبدرفندنچ نینچمه هب
 هکدشمیاش ناهگان. هتشذگ هتفه 7

 شخب راگنربخ .ت

 وسجوسرپ وا زا شایئکددوخ تلع هراب دهاوخمالعا ارناگد نرپ یماسا هدنیآ هتفه رد ودنکیم هیهت ار ایادهن ٍا ؛ دراب

 . دروآ لمعب دنسانشبارناشاهقالاعدروم نادنمرنه ,رتشیپ  لجمناگ دنناوخ هک دراد مه ار راظتنا نب

 راهظا نینچ ۰ هعیاش نیا در نمض یتب ِ

 : دوشیم هداد شیامن یئاپورا زونک

 رنهیب هک الاح : هک هتفگ ناروپ لا
 ! دنشچب و دیشک رجز خار

 ... جو

 1 یکعلاب
 ؟ دش دهاوخ ادج كنهآ زاون : دوب هدش هتشون یئاج

 «رازاب هدزاو یقاچاق زوطب «!وکسیسنارفناس» ۲
 ! ینوجنف و ۱ دش

 ژن هتمار »میدرکیم رکف هکر وگب ار ام -
 ...یگ ! دوش «وکسیسنا رفناس» دراو دیاب «رازاب

# 

 کا
 انسنچ رد رانیعكمس : دیدوب هتشوت

 هک مدناوخ ناتدوخ هلجمر د مه زاب لا
 یرلناخ شقوشعم زا رایزام رطاخب هدیاه ایآ

 سیف جوز هچ ؟ رایزام و هدیاه -

 قالط یاضاقت هقرت رتصا رسمه ال

 !! تخادرپ یهگالا قح ؛ هقرت رغصاو -

 س ۵ هحفص [۲7

 ییاایمیک هزات ملیف ددداردیعسیزاد

 دش بمب ذکت

 : تسا مدش هتشاذگ هلحم نآ رایتخا

 تیساناپ تک رش لماع ریدم رف هتسروناضر : مارتحااب

 تو وخ هعیاس یمتب
 مواد یاهتیلاعف رخاوا نیا بت

 تسا هدیدرگ نم دید یگتسخ ثعاب یرنه
 تسا هتشاذگ رثا مباصعا یور یگتسخ نیا و

 دنچ باوخ زا لبق بش ره نم تهج نیمهب و
 یاهبث زا یکی رد . مروخیم نکس صرق
 نیدنچ : دایز یگتسخت هجب هک هتشذگ هتفه

 و دروخ مهبملاح .مدوب هدروخ نکسم صرق
 . درب ناتسرامیب هب [رم یریبد دیعس مرسه

  دش بوخ ملاح دعب زور حبص لاحرهب
 |! هسسناخ هب « مردپ و ردام رارصاب یهتنم
 اهنآ تبقارم تحن یزور دنچ ات متفر اهنآ
 هعیاشابوهکب هکنآات« ۰ مزادرپب تحارتسا هب

 دینک رواب و مش هجاوم مدوخ ینکدوخ
 ۱ مدوبدش هک وش مه مدوخ لوا هلهو رد هک
 رارق زا ؟ تنا هتفرگ توقف هعباش نیا روطچ هک

 یذور ود يکي و لزنم زا ,نم یرود مولعم
 یفرط زا و یرنه لفاحم زا نم یرود مه
 ناراتسرپ زا نت ود یکی غورد یاهربخ
 ثعاب « مدوب هتفر اجنآ هب نم هک یناتسرامیب
 ! دیدرگ نم یشکدوخ هعیاش زورب

 : .تکاد

 1 هرات
 کس یاب یاب رب

 زا دعب نیرسن و یتسهم هک دینادیم
 ؟ ادناودرک نقش مریکاشم

 ره «نانک ی تشآ هسلج نیمه رد امت بت
 1 دناهدومن مه راثث هدوب ها رییودب هچ

 آ لایرس

 یارب مارهش و یبا : دیدوب هتشون
 .دننکیم عطق ار دوخ یراکمح هثیمه

 نیا هک تسا لاس دنچ دادیم ادخ

 ۱ دنکیم يرامه عطق هشیمه یاربود

 امنیس هراتس ۱۸6 هرامش



 ٩ تا هد ومن یریک هرانک

 و ار یار

 نیا ربوموالع . تساهبلیف

 ِ : دیوگیم یو . .دنکیم
 هک تسا هدوب یدایز یگتسخ , اههراباک ردندناوخ زا مایتقوم یریگ هرانک تع ح

 نادنمرنه اب و منکیم تکرش یرنهل ةاحمرد رتمک هکنیا اما و . مدوب هدشن 1 راچد
 نیا نوچ . موشب روجاوروج تاعیاش راتفرگ مسرتیم هک تسنآ تهجب « منکیمن ترشاعم

 هتسخ مه مدوخ رگید هک دناهدرک روج میارب  یقشع ساساییب هعیاش ردشنآ رخاوا
 اجنیارد و منک لابند هعیاش و لاجنج زا رودب ار ما یرنه راک ماهتفرگ میصت نم« ماهدش
 ارامش . تسین نادنمرنه زا كيچيه قثاع رهورف البل : هک میوگیم اتقادص رگید رابکپ
 ! دینکن تسرد یقشع هعیاش نم یارب ادخب

 بشمآ »ِ یکنهابس ِ یوش

 دوشیه شخپ

 ادیپ روضح"یرنه لفاحم رد رتمک رخاوآن ؛ایو هک تفگ دیاب «

 لابرس تاب رد قوثو رهچونم
 دنکم تک رش ین وب رب ولت

 ارت هک یلابرس تامخشم رگید زونع . ناویا یامنیس نارگیزاب زا یرايسپ لاحبات
 رحم , دنک یژاب نآ ربا میرادیربخ لاح و دناهدروآ ور نوبزیولت هب
 _ قوئو رهچونم رگید یدنچ ات هکنیا رب ینبم
 میعاوخ نویزیولت نارگیزاب مج رد مه ار
 1! دید

 قوئو تسا

 لایّتس نونکامه هک دنفروپ روصتم
 «مینیبیم وا زا ار «هداوناخ كي زا همه
 یاهزاتلابرسردات هدرک توعد قوئو رهچونم زا
 ..دنک یزاب « تخاس دهاوخ هک

 رد دوخ تیل اعف هراب رد قوئو رهچونم
 : هتشاد راهظا نویزیولت

 امنیسرگیزاب كي رگا هک ماهتفگ البق نم»
 یتسیابن « دروآ ور نویزیولت رد تیلاعف هب
 زیننویزیولت هک هچ دریگ رارق داقتنا دروم
 دوجو ضرع یارب دشاب ینادیم:دناوتیم
 رتعیسو رایعم كي رد یهتٌم « ِثای
 اههداوناخ نایم رد زورما نویزیولت نوچ

 طاقن نیرترود مدرم اب و هدرک ادیپخ وسر
 . تسا هدرک ادیپ طابترا روشک

 رد و متسه یرگیزاب راک قثاع نم

 تسامنیس راک ندرک لابند يفده لوا هلهو
 دش داجیا یتیعقوم رگا زین دعب هلهو ردو
 « منک تیلاعف زین نویزیولت رد مرضاح

 . یوایمیک هزات ملیف یا ربنولاد بد

 تسا هدش هداد شرزافس
 تسد تخم اهزورنیا یوایمیک زیورپ []

 «الردنیس » شاهزات ملیف نتخاس اکر دنا

 اب یوایمیک یاهملیف رثکا لاحب ات . دشابیم
 هراونشج رد ؛و هدوب هار مه یدایز یادص ورس
 مسه زا . تسا هدیشخرد یثامنیس ربتعم یاه

 یرایمیک هزات ملیف هک دوریم راظتفا نونکا
 . دنک هجوت بلج دناوتب زیف «الردنیس»

 ملیف نیا نتخاس لایخ هک دوب اهلاس یوایمیک

 دش قفوم هرخالاب و دنارورپیمرس رد ار
 . دربب نیبرود یولج ارثآ

 یا ربذلرزب نولاب كي هک دینادب تسابلاج
 هال ردنیس» زا یئاههنحص رد هدافتسا

 راظتنا رد دیاب و تسا هدشه داد شرافس

 نآ |شیامن و, «الردنیس» یرادربملیف ناباپ

 زاشیب یوایمیک راک یاهشزرا هب ات « دوب
 . دروآ نامیا شیپ

 ینیا را لاویتسفوزیکنا روش

 یفطصم. زایاهمانرب رد « ینافولامجو یناگیابلگ  هدیاه +
 ۳ نوآ لک

 .دننک هیهت هک «لانهایش» مزب ثمسق نیلوا« هقیقد ۲هر۲۵ تسعاس رد بثما لا
 .:دوشیم شخپ نویزیولت لوا هکشزا تسا روآلگ یفطصم « نآ نادرگراک و

 لامج و یناکیاپلگ « هدیاه :
 زا یتامطق هک دنراد تکرش شخبحور مناخ: زاوآ یمیدق و فورعم هرهچ

 : دوشیم هئارا« ون یاهویش ذی هک همانرب نیا رد
 رابک رد یئاف

 دننکیم ارجا ۳ ینارپا یفیسوم
 اه دصق و دنکیم هئارا « عش مزب همادا رد ار همانرب نیا روآلگ ینطصم

 یارجا دب هک دنکت وعع رانک ردناریا زاوآ دیدج و یمیدق یاههرهچ زا ۰ نآ رگیدکی
 . دنزاهرپب همانرب

 كنهابش یدعبی اه, همانرب رد
 لثم .یناگدنناوخ راد تییراف تا

 ۱ زر هتشاد

 ؛دوشیمهضرع اهیگترف شور اب هک نویزیولتییار .یاهوش رانک رد « 1 رهب
 ریگب رارق نویزیولت نارگ اشامت_ لابقتساذروم هک هسرریم رظنب یئاه همانرب نب

 : ددرگیم مولعمنآ هحیتن"...
 ربنچ دوجو

 ؛بشما یهمانرب شعب تن

 امتیس هراتس ب ۱۸۶ هرامش -. 1 هحفص

 3 ! وب شارآ لاوبتف الا . ميدوبهدينش یلاویتسف هنوگهمه لاحب ات []
 تساهلاس « ناريا یاهنیسفوزعمهراتسن یئابطابط زیگناروش هک تسا رارقنیا
 . دنکیم هراذا ار هنانز هاگشیارآ کی « شایئامنیس یاهراک نذرک

 تر ۲ 0 رب 9 ی زیگنا روش

 . دومن هاو



 یاهمایف رد یزاب داهنشیپ ,سیلآ
 دنکیه دز از یتاغیلمت

 رازیه 40۰ دودح ایسآ هورگ رد « سورعهزان » ملیف لوا هتفهش ورف ۲ ۱ رد سیلآ . دشابیم «هتفهی وش نیرتگرزب»

 نطومارهب - یمادناریش - كسولم ب قوئو رهچوم «سورع هزات» ملیغ رد . تسا نامون  یاهنارت زا.یکی «هتنه یو نیرتگرزب»

 نتجم و رهورف یتیگ ب هلال بآ يدادنوامترحس ت هردان - یچرگ ب یلبقم - تسرپ | تنا هدوبن ارجا هزات یمزف اب ار شایمیدق
 یلالوم مارهب و ینادرگراک دیعسروپ لیعامسا ار ملیف نیا . دنراد :تکرش هتنارآ |. تسا هدیدرگ عقاو هجوت دروم اذیدش هک

 زین ار هنکن نیا تسین دب سیلآ دزوم رد
 ین یتاغیلبت یاهملیف رد یو هک مینک ءراثا
 یاجب ار یو یادص لاحبات و دناوخیم
 هدینش یتاغیلبت یاهملیف ناگراتس زا یرایسب
 آ

 یگدنناوخهنیمز رد یکدوک نامز زا سیلآ
 كدوک همانرب رد نامزکی و دراد تیلاعف
 یگدنناوخ راک اهدسب « درکیم ارجا .همانرب
 چاودزاهبنن هکنآ ات « دومن لابد ار دوخ

 0 ناکر اتس زا رکیدیب
۰ ۰ ِ 

 !دوشیمهدنناوخ تست
 زینیناغیلبت ملیف دنچ رد یزاب یارب سیلآ
 دم تفلاقح لورم هنامرو[ لس توعد

 هتشو تسا هدش هبهن یمیلست ورسخ طسوت هک روبزم ملیفیوبرانسانض و تسا هدومنی رادربب
 . دشابیم هداز بیجن دمحا

 «یگشیپرنه راک هب سیلآ ندروآ وراب یو یریگ هرانک لابب دنچ زا سپ سیلآ []
 یاهملیف رد یزاب تاداهنشیپ ماعت در ثعاب .. تسا هتفگ زاب ادىجم « یگدنناوخ لاک زا
 . تسا هدیدرگ سیلآ بناج زا یتاغیلبت  همانبردتک رش«واهزات یاهتیلاعف زاغآرس و
 ۹ هس موسومآ دازخرف نودپرف ینویزیولت

 ؟۱ دش لیطعت « نا زاسهلبف و اهمایف »| رچ #۶

 رضاخ لاخ رد اهل مياهدرک لیطعتارنا زاسلیف و اهمآیفهحفم هتفه نیازآ ۳1

 یاهملیف طقف و تسا هدیدرگ هزات تالوصحمدسلوت رظن زا یدوکر راچد « ناریا یامنیس

 هلجم زا یاهحفص هتفه ره دشاب رارق ,رگاتقج نیمهب .. دشابیم هیهت تسد رد یدودعم

 راک لصاح « میهد صاصتخا شیامن هدامآ ای وهسیهت تسدرد یاهملیف هرابردربخ پاچ هب ار
 زاار نازاسملیف و اهملیف هحفص هتفه ,نیا زا تهج نیمهب . دش دهاوخ .یرارکت .یناهربخ

 هدنکا رپیاهربخ « ناریا, یثامنیس یاهملبف هراب رد نآ یاجب و مياهدرک فذح هلجم .تاحفص

 بنجرپارنا ريا یامنیس رگید راب هک دیمان ٍ:ااب . دومن میهاوخ پاچ یربخ تاحفص رد یا

 . میشاب هتشاد شیامن هدامآو هیهت تسدردیاهملیفزا یددعتم یاهربخ و مينیب شوج و

 اوخ

 شورفزکارم

 هایسزور هصق ,ینادجبش نم ناراپ

 1 یکوکسرخ

 تساکرد هدٌشطبض اراصحتا

 تکسنو
 وکسید یاههاگشورف-

 - تساکراونربتعم یاههاگشورفهیلئو
 ۸۵۷۱۳-۸۵۶۴۰ شخیزکرم نفلتآ

 هدنناوخ دهاوخیم  كسولم
 یسم یمبرک هلاژ . دوش هدنناوخ دهاوخیمناجرم . دوش هدنناوخ دهاوخیم مارآ . دوش

 .. هلب . سریم شوگب نازورف ندش هدنناوخرسبخ نونکا ! وو و دوش هدنناوخ دهاوخ
 شیارب یلاخور ناوریشونا مولعم رارق زا وهدزشرسهب یگدنناوخسوه "مه نازورف مناخ
 > و دنکیم ارجا ار" یناحورآ كنهآ راشفا ریمامه زا :یرعشاب مه :نازورف و دزاسیم كنهآ

 هتبلادص و دناوخیم هک دوش ادیپ مه اههراباک رد ناژورف هلک ورس دعب یدنچ تنین دیعب
 1 1 دصقریم « رگید ناگدنناوخ زا یرایسب نوچمه

 ؛سک ميئوگب یو دزوم رد مه ار هتکن نیا تسیندب « دمآ نایمب مان" نازورف زا 7

 دوسن دهاوخ زاغآ دوخ یصخش هیامرس اب ارلاکیزوملیفكیهیهتاصخشءرگید یدنچ ات یو
 اصخش لایروم لیق نیا رد دناوتب هک 7 طبع ه نادورف بنع هدناوخ یاق یلوق و

 !"دناّوخبش دوخ یاجب

 . دوش هدنناوخدهاوخیم زیگناروش هک میدوب هدینش 8
 نصب

 امنیس هراتس - ۱۸4 هزامش - ۷ هحفص ۲7



 ونک شاف « یراب ۰
 یهتخوسنیا («یئاو 0 هک
 دلدنا نآ رامتش رد . یبونج
 تمرح هک تسیسیدف نارک امنیس
 رد شیاهدروآ تسد .شزرا و
 ار دا یشیاتس  افناو
 بس نتفگ هب هکبتقو ات تسناوچ
 سپ. دونگ هک هاگنآو . دیاشگت
 و یناناد « _شایاوسج تشپ

 ینیبیم ار یمدآ هنخب ییرایشوه
 .هدش هتفت «اههبرجت یهروک رداک
 ومینفگ امنیس یهرابزد و .میتسشن

 مسیتفگ اهژبچ یلبخ یهرابرد
 زا و دش فالک مهرد نامیاهف حب

 « مجرک وزرآ میداتسبا هک نتفگ

 راسبتعا ات 7
 ات. دیآ فرا ی یلالاو
 یمدنامترسح رد رگ اشامتهک «وت»

 نسینچ ! « یرکفتم یامنیس
 : ینامن یاههظحل رظننم

 رد سارا » نوچمه یملیف دیاش .
 دیاش .دوش هتخاس دارید روطح

 هتب . منیبیم هک ار یثاو
 « مراپسم شوگ هک شیاهثرح
 رس زاوآ ؛ بوخ یامنیس یادص
 .«یئاهر» یا یادص . درادیم

 ایردبار یهام منيبیم ار ترس و
 ای ردبمیرگ اشامتهک افو دراذگیماو
 یاد . ميروخیم دنویپ بآ و
 رسد هب رید هچ « بوخ یامنیس
 جعاه یتاوتت . دهدیم رس تاب
 , امنیس نیا یهظحل ره ات دنتسه
 دلاب یاص نیا شوخ نینط زا
 «یبونج زاسملیفناوج ٩ دوشراشرس
 هزاتار رگاشامت «نم» مخز غاد
 یشومآرفباروخز ات راذگبو.دنکیم
 یاهفرح یاپ رگا . مراپبن
 رتقیمعنم رد ار یهاگآ نیا نتسشن

 تناوو تدرک هک تدشاب
 ندوسب ,هب هزادناهچات امنیس نبا

 جاتحم«وا نوچ ینارگیدو یئاوثت
 یو ربآ ی هطقن رداردوخات تسا
 زا ار شبوخرجا سپ «دنک هراظن
 ومیتسشن ممهاب هک یدامتم یاهتعاس

 هفارگ ۰ ماتفرگ ۰ میدز فرح
 نیااب ندز فرح مب 1 سس

 و .یفرط زا دراد یقوش « نازیزع
 مقوش ۰ رگید فرط زا یلیگنتلد
 وب . تسامنپس رد ناشروضح رطاخب
 :دناگدنا هک رطاخ نیزا میگنتلد
 اهرکفشوخ ییبایمک اب دیابیک ات و

 یرگید یاهیئاوقف ,شاک ! تخاس
 رسیسم ات دندیسنریم هاز درگ زا
 نارابلگ و ميدنببنیذآ ار ناشندمآ

 ... بونح زاید زا .تقادص رابهل وکاب
 : اب یثحبرد یمی رک دمحا :

 یسیون هصق زا ون -- یهیرک دیحا
 هژیوب « نتشون . یدرک چوک یزاسملیف هب
 یناهبنارگ ییامتسد دناوتیم - یسیون هصق
 .رانک هب نجن ٍا . دشاب ملیف نتخاسی ارب
 یارب سیون هصق یهوت» هک تساجنیا هتکن
 جاتحم دوخ تاینهذ هب ندیشخب تینیع

 ینغاک و یلایر ه يملق : ینازرا نایب رازبا

 كنچ مد و نازرا یحلاصم ینعپ . یلاپر دنچ
 هسب ارت ینهذ ینایلغ یتقو ء تصرق ره رد
 یناوتیم یناسآ هب « دنکیم قیوشت نتشون
 زا و ور شیپ ذغاک و یریکف ک رد ملق
 « هزات . یوش هدونآ « نهذ یاهیلوغشملد

 .یفرط نتشیوخ اب اهنت یسیونیم هک هاگنآ
 نهذ یاه هبوسو نیرت بیرغ هک یزاجم و
 نوچ « نتخاسلیف اما . ینک هدایپ « ار تا

 داصتقایاههیاپربو درادزاین ینارگ حلاصم هب
 . .دیطیم یراجت تاظحالم ء تسا راوتسا

 ابات یتسین هدوسآ « زاسلیف یهوت » ؛س
 دازآ دوخ یرکف یاههسونو اب و دوخ
 باصق زا ات داذ تسد یترورض هچ « یشاب

 هکیلامب رد ؟ ینک ور یزاسلیف هب یسیون
 ار یئاهیریگ رد نینچ «امنیس یتسنادیم
 باس وت زا ار لمع یدازآ و دروآیم شیپ

 ناسآ منکیمن رکف تب یئاوقت رصان []
 دیوکب « یرگیبد سک ره اپ نم هک دشاب

 هنیزگرب ارم ارنیا شذیاقع نایبیارب ارچ ر

 « تسا ملسم هچنآ . هتفر ار یرگید هار اپ
 هک تسع متآ دوجو رد یاهکرحم لماوع

 یگدنز هک دهاب . درادیماوتکرحب ار وا
 برب رد, هدزاب نیا . دشاب هتشاد یهد زاب ام"

 نه . دیآیم شیپ هک تسا نارگیداب دروخ
 دروخ رب نآ اب ات دیلطیم یعلام « یئادص

 ام یهاوخ دوخ ازا نیا . دوش سکمنم و دنک " ::. شاک . یینک
 هک یراک یازا رد مهراد تسود هک ت سین

 امنیس هراتس ۱۸۵ هرامش __.- ۸ هحفص

 یلاوقت رصا

 هتشاد یرتشیپ یاه !بطاخم مينکيم هضرع
 ..میوش لباقم یرتعیسو تایرظن اب . میشاب
 .یهاوح دوخ ات تسا تیناقح نیا منکیم رکف
 تسود ار تایبدا « نا یهرود رد نم

 «دایپ ار مدوخ تاینهذ متساوخیم . متشاديم
 يقاب دوخ تکرح ریسم زا یاهترک و . منک
 یو« نانکهک یوت «دناوتیمن مدآ . مراذگب
 .دیاش.دوشمگ ایندلوحتو روطت یوت یگدنز
 یمدآ ره هک ثسا یتاذ یهاوخ دوخ كي نیا
 هراومرد . دراذگب یاهناثن دوخ زا دهاوخیم

 دوخدنمزنه یصوصخب یماوجر د « رتیئانثتسا
 شقن دعماج نتخاسر د هک دنادیم فظوم ار
 هک میتسه یئاهلپ و اههطقن اه . دشاب هتشاد
 نآ . میهدیم دنویپ مهب ار هدنیآ و هتشذگ

 هب ۰ مياهتفرگ هتشذگ زا هک ار یزیچ
 منم هک اجنآ زا و میهدیم لیوحت هدنیآ
 یقبرطب هک متساوخ « ماهدش لح طیارش نیرد
 . مراذگب یرواد ضرعم رد ار متاينهذ
 :تارکفت زد هک منک ادیپلدمح یبحاصم دیاش
 ارنتشون هصق هک دش نینچ . دوش میهس نم
 .دوب اهرنه نیرت مهارف « تایبدا , مدیزگرب
 . یذغاک و دوب یملق « وت یهتفگب

 دربراک نامزنآر د تایبدا هکنآ هژیوب

 یئاهناوج مامت .ت ثاد یئیسو ییعامتجا
 هبرجت رنه رد یاهنوگ هب دنتساوخیم هک
 . دنندرکیم زاغآ تایبدا زا , دنشابرگ
 نلیخ تایبدا ءار زا هک میدوب یتلم ام « دیاش

 ,نم یاههصق . میدرکیم یرکف لدابت رتحار
 راگزور«نآردهک دوب یاهعماج باتزاب رتشیب
 . متشاد یدوهش یاههبرجت و مدنارذگیم
 . بونج یهلکسا رد دوب اهرگراک یگدنز
 یگدنز .مدوبهدرک راک نآرد دوخ هک یلحم
 ینایبرجت , نادابآ نوچمه یرگ راک یرهش رد
 مسیاه هصق زد یمامت هب هک تخومآ نمب
 یرگراک یگدنز نم یاههتشون . دوب سکعتم

 ات یزیگر اکب ار یلماوع

 :ومنراومهو دوب امنیس ماهدنیآ زادنا متچ

0) 

  رتمک / امتاییدا رد نيا و .دومنیم حرطم ار
 «دمحا لآ لالج» دای هدنز . تشاد هقیاس

 . دیدنسپیم !سی اههمق یکهژیو نیمه
 . تشاد یسن یقیفوت .ن م ییسیونهصق

 « اما دنرادن یریفوت رکپدمه اب اهرنع

 ۳ کكسیمادک هک دوش هدیسرپ نم زا رگا
 . یهدیم حیجرت ار یکنهرفن ایب رازبا
 "تایپ. . دیگ مهاوخرب ار تابیدا كش یب
  لاقتنایهلحرماترکفزا نوچ « تسا رتابوک
 1 و دآیم شیپ مک یتفا نآ
 ار تدوخت اینهذ یتقو

  هسپ .هتشوت

 | زا روبع نیا رد و دیآر د ریوصت تروص
 | .دنکیم تفا , روت نیتضن رکف هک تساهلاناک
 دنیوکیم نازاسلیف هک مينيبیم « بغا
 ردآ هک تسین ینامه ماهتخاس نم ةک هچنآ

 دروخرب رد . دنبوگیم تسرد و . دوب منهذ
 ۱ یرادقم هک تسرگیید رکفمه ان لماوع اب , اب

 تری هدایپ یازب زاسلیف ییئاناوت زا
 شن اینهذ

 و راکفا هیجوت یاربآ ارت ایبدا نم هچ
  ماگنه نامهژ | اما مدوب هدرک باختنا مدیاتع
 . . ملیف یزور هکنپا و مدیشيدنایم امنیس هب
 تساوتیه هک دوب یهار «ت ایبدا . مزاسب

 ۱ رارسق ماهنامز یرکفنشور نایرج رد ارم
 ۱۱۱۱ هک درب ییدا هرودآنيآ دهن
 رثوم « متسه نونکا هک 0

 مهارفمیآرب هماج زا یبوش تخانش .
 ان هک ده تار و
 مژومایپ هبرجت و . مک راک یرگراک یاه

 .دوب رطاخ نیمهب « دوخرب راک و رفس همهنآ
 رنه رد یرگ هبرجت تاناکما , نامزنآ رد
 امآ کوب زورما یهزادنا هب ظاحل ره زا
 و :اهناوج

 . رگا « ناهزلآ رک . دوریم تسد زا شت

 ظسیحم ند



 ت ۰ ناتسلگ ميهار بای« و شخ»» دز . یک رکااما دوبیلوپیب . دندوب ناشنارکفت

 دو رد یدادعتسا و تشاد یقوش وروش
 هبب دنک یئامزآ تخب ۰ به رد ات دیدیم
 « الاح اما ۰ تفریم دوخ تساوخ لایند

 زا رت معارف یرنه یاههیرجت بسک ناکما ۰
 كي ؟ قوشوروش نآ وک سپ . تسا هتشذگ +

 نامهرد...هداتفا سفن زا: اهناوج رد يزيچ

 امنیس ات متفاي ارنآ تصرف نم ک دوب نامز
 . منک هبرجت وتتیبب كيدزن زا ار

 ناتسلگ ميهازربا اب - یمیرک دمعلا []
 انثآوا اب هک دخ هچ ۷ شاهنیآ تلخ و

 زا هرسکی « ناتسلگ هک دش هچ و . یش

 هصق مکحم یاناوتشب اب یسک ؟ دیرب امنیس

 :..نتخاسلیفیا ربقوشوقوذ همهنآ و یسیون
 اب نم یئانشآ - یئاوقت صان []

 هدنسزون وا دوبت ایبدا قیرط زا «ناتسک»
 صق رد نم یاهوگلا زا یکی و تسیبوخ

 ر تشخ هک ینامز . تفریم رامش هب یسیون

 ینامر «هنارذگیم ار یئارجا لحارم , هنپآ

 زاغآ یشبنج دصق « ناریا یامنیس هک دوب

 تساوخیمیمدآهک دوب لوا راب . تشاد ندرک

 هب داقتعا ددمب وب یخ یلام یهناوتشپاب

 یاربو عیزوت لباق ملیف « یدج یئابنیس

 ؛ندوبناتسلگر اوج رد . دزاسپ یمومع شیامن

 و تشخ اب ات دوب نم یارب یثالط تصرف كي

 یا
 اب . دبای همادا تساوتیم هک دوب یثشوک

 « هنیئآ و تشخرد ناتنلک یعس « فسات

 7 . دّوب ماک ان و مامتان یشالت

 هچ هب یماکان نیا - یمیرک دمحا
 هوحن ؟ دشیم طوبرم یاهدنراد زاب لماوع
 رد امنیس تیعقوم هک اب « ْناتسلگ رکفت
 زا شعقوتو 0 صاخ عون و نامزلآ
 ؟ امنیس

 رطاخب دیاش - یئاوقت رسا [] 1
 رد وا شوراپ « امنیس هب ناتسلگ هژیو ءاگن

 ییهاگهیکتیبرطاخبم م دپاش و یزاشلیف
 . دادن همادا ار شعار وا هک, هوب یداصتقا

 نسیا رد ناتسلگ اب ندرکراک « لاح رهب

 هکیتقو . دوب یگنشق هبرجت نم یارب ؛ ملیف

 ۱ یاربیریذپلد ش
 ۱ یا جلیف فقوت  دنام ماکان هک دوب یدج یامنیس كي یّئارا

 بیسآی حور هچ و یلامرظنزا هچ«نارگیدروضحرد شاارآ»

 ای # دروآ دراو امنیس یهتسلد ناوج هورگ كي رب یدیدش

 یارب مه یلصافدح «هدننک مرگ رس یامنیس اب « یگنهرف یامنیس

 ۳ ی ترا دمو رده تا هک ی تین هب هجوتاب «هدرک قداص»# درادن دوجو زاسملیف كي
 ماد نم

 « درک راکب عورش « ناریا یلم نویزیولت
 زاتغآ .هاگیاپ نیزد ار یزاس ددتس مهنم
 1 ۳۱۳6م

 یزاس دنتسم یارب  یمیرک دمحا 8

 اهندرک رفس : لثم رد ؟ یتشاد یصخش یهناهب

 یاهطیحمنتمرد لصاح و اهیزودناهبرجت و
 تلوهس هک اب . .ندرب رسب یعامتجا نوگ هنوگ

 یلاتساد یامنیس اب سایق رد راک هویش نیا
 3 تشاد او یزاس دنتسم هبارت

 یناههبرجترطاخ هب - یئاوقت رصان []
 رد تسناوتیم رتهب یزاس دنتسم . متشاد هک

 . .دتفا رثوم اه هبرجتن ءا ندرک ریوصت
 رانک و هشوگ زا مياههدید هک مدیدیم فیح
 یاهملیف . دوشن طب یلکش هب ؛ راید نیا
 لتم رد هکنیآ رطاخ هب هن ماهتخاس هک یدنتسم

 هب هکلن « دناهتثاد یئامنیسب وخ تیفیک
 تروم تخس ناثآ هناسانش هعماج رابتعا تهج

 زایزاس دنتسم هرود نیا. دنتسه مآهقالع

 وب راپرپ میارب « یلمع هبرجت رظن
 هک مدوب هدیسرن یئانا 5 زآ هب زونه « هکنیا

 از یرگیدای دوخ زا یناتساد منک تارج

 منک نیوصت

 راک یرنه یاههنیمز رد دهاوخیمهک ینک

 اب راوس راک رازبارب دیابیم « دنک

 . دوب یقفوما یهبرجت «

 . دشاب هتشاد رنه نآ نایب لئاسو زا لماک

 هزاسمش هک دنتسم یاهملیف نیا نایم رد
 مایف ذنچ ؛ دیسریم هدزیس هدزاود هب ناشا

 یسلیف نیتضن . دنزیزع مرظن ردت خس

 زا لخن كيیگدنز : دوب «لخن» متخاس هک

 رد . دوشیم عطق هکیماگنه ات نتشاک یهلهو

 یامرخ زا هک یمدرم هب نتخادرپ « نآ راوج
 «لام:رادهشم» . درنگیم ناشراگ زور « لخن

 لاهدرادهشم رد یئوش یلاق مسارم زا یملیف

 سارم كسب طبخ رب هوالع رگیدراب « ناشاک
 ار  یلاق - یداصتقا یاهتسه « هتتسم

 !ر ملیف نيا . دادیم رارق هجوت دروم مه
 دسحا لآ لالج هک یشرازگ ریثات تحت

 « متخاس . دو هتشون یبحذم سارمع نیزا
 یریوصت شیاجنگ هک متفایرد و مدید ار لحم
 شرابتعایهمه هک «نجمای» ملیف و دراذ

 یهلئسندوببیرغ و عوضوم ندوبرکب رطاخب
 : بش آ

 صاخ دیافع اب یبحذم یعمجر هذوفت
 ردپ یئانشآ رگاد ک تسینکمم زیغ راک

 ملیف نیا زکره ؛ دوبن یج نيا اب مدام و

 < نجداب » ملیف نیمه زا ۰ دشیمت هتخاس
 رد یلماک رظن دیدجت مدرک هصق لک دوب
 مک لاخا مرام راک

 ۰ « هدرک قداص» زا باذج یثامن رددار دیعس . «نارگید روضح رد شمارآ» زایئامن رد یمساق برف : .ملیف وج زا امنود ۲1

 هحفص ٩ -

 نویزپولت یارب « يزاس دنتسم زا شیپ

 هبورهک یلغاشم زا مدرک هیهت يئاهترازك

 ۰ «یسون هضیرع » نوچمح دنوریم لاوز

 . دنتسم ملیف كي هک مدیشيدنایم هشیمه

 ز او دیاب هک تسیملیف

 هوحننیرد. دشاب هتشأد دوخ یهناوتشپ ار شا

 ناکم نیرتهب دومنیب ششوک نیبرود « یقلتا

 داب» اب . دنک لاغشا عیاقو طبخ یارب از

 زاسلیف ناونعب نمی اهتلاخم هک دوب «نج

 .. دش زاغآ یزاس دنتسم رد

 ؛لضا رد ... تب یمیرک دمخا" 8

 نیمه رذ یشرازگ و دنتسم ملیف ناپم قرف

 عسیافو طبض رب هوالع زاسلیف : هکتسا

 ریست و ریبعت « ارگ عقاو یهاگدید زا
 عقاو تیاعرابیعقاو للاسم زا ار نشیدوخ

 ملیف « هجیتن رد هک دهد تسدب - یرگنآ
 دنکیم لمح مه ار زاسلیف «مایپ» دنتم

 ملیف رد « هلب  یئاوقت رصا []

 تیمها هک تسا عوضوم تیمها , یشرازگ
 ندوب قاطعم رظان «نجدای» رد .. تسا ملیف

 مروضح هک متشاد یراتفر و مدرک اهر ار

 یحقاو لئاسم تشپ رد زاسملیف كپ ناونعب
 . افلام نآ . دوش نابحا دنتسم لیف كي

 .دول عورش لاح رد ناریا یامنیس رد یشبنج

 «تفربذپ« یداصتقا یدیلوت ناونعب امنیس

 زا سپ اهنیس : هک میوگب اجنیمه . دشیم

 . تساهرنه نیرتلوبقم ان مدرم یارب تایبدا

 یموب دناوتیم و تسناوتیم یناسآ هپ ء امنیس
 هوق

 ار دوخ هاز یلم یامئیس قیرط زاو

 ٍلط قوم ی سپ ... كنک ادیپ
 «هنیآ و تشخ » و یرانغ «یزوق بئ»

 هتفریذپ ماجنا رترود یاهنامز رد هک ء ناتسلگ 7

 یامنیس رد رتیدج یناکت هراب ود « هوب

 یهناوتشپ جانحمتکر حنیا.دشیمساسحا ام

 تروصبناگدننک هیهتهکیلاح رد . دوب یلام

 رابتعا نیمأت « دنتسیرگنیم امنیس هب الاک
 یلکشم راکاپ هزات شبنج نیا یارب یلام

 ۳ههحفص رد هیقب

 امنیس هراتس ب ۱۸6 هرامش



 - ۱۰ هحفص 7

 بب ًامنیس هداتس و یفخم راکن ربخ
 3 ت ۰

 !.دهدیم شزآ وگ
 یون ار شرس دعبب نیآزا «امنیسهراتس یفخم راگلربخ >, #

 « تساهدبد و هبینش هک هچنآ زا و دنکیم ورف یرنه لفحم ره
 «دبونشیم نمزا رگا هتبلا. . دنک تیم فیرعت اهنیاح امش یارب

 یبوچ « بانج نیانوچ «دیسانشرار یفخم .راگنربخ دینکن یعس
 رعاش و مش هتفرگ تسدب اههدزدهبرگ نتخادنا مادب تهج هک تسا
 «ول»ار شدوخ « هدزدهبرگ « ینک ذنلب ار.بوچ نوچ هک .هنف مد
 . دشهدیم

 یاههنینش و اههدید مهنیا و امشنیا ,هتفه نیا زا «:لاح رهب

 اسبهچ و.دشاب تسزد شیاههدینشواههدبد اسبهچ هک ۰ یفخمراگن ربخ

 دنیوگن مدرم ۰ یکز یچ دشابن ات :رعاش لوتب مهزاب یلوب..ت زردز
 , !«..اهزیچ

 ] لذتبم یاهوش تراسخ
 بش نیلوا لوتعمان یوش لابندب . هدیسر ام ینخمراگنربخ شوگ هب هکیروطب

 !رینلک هچدوب و دوب هدش هیهت ؛ یمشچرون ناراکر دنا. تسد زا یهورگ طسوت هک لاس

 (!) قو هجدوب شتآرب یتسد مه شدوخ هک نویزیولت یاهوش قباس لوئسم « داد رده
 «..یرگسم ندرگدندزرتشوتهب « یرگنهآ حلب رد درک هنگ » فورعم لثم قادصمب « هتشاد

 هیقب یاهدزمتسد رد و دیشک نوریب ماین زا ار كرابم ملق « قوف تراسخ ناربج یارب
 حالطعا هب و هدرک یتافرصت و لخد « یسریاهداد رارق مغریلع « نویزیولت یاهوش
 ربگید یاهوش ناگدننک هیهت و ناگدنزاسزا « ار شدوخ تیصاخ ووب یب یوش تراسخ

 / !! نک شون یتبرض « یتبرضمز : هتفگ قیالخ هب « لمع نیا اب و هتفرگ

 ! هتفه نیچلگ یاجب « دنقح نیچلگ

 تفگشرد ویدار ناگدنونش زا یرامش:یب هورگ :دسیوتیم اما یفخم راگنربخ هکبروطب 8
 ناکامک . ناگدننک فرصم تیاضر مدع دوجواب ,یئاذک یاههمانرب زا یضعب ارچ هک دناهدنام

 یناسک هچ اه همانرب نیا هدنونش : "تسرپپ و
 1 نویس شب هکر ته

 رتشیپ و تسا رادروخرب :یصاخ ياوه و لاحزا هک «هتفه نیچلگ» همانرب هلمج زا

 ن5وب یضار میرادنپ :.فورعم مساقشم لوقب یلو ... هعمج حبص ات دروخیم بش رخاوا دردب

 ریز ناگدنونشت ندوب ینار زا رت مهم یلیخ؛ویدار نالوئسم یارب « همانربن يا ناگدنزاس

 مارتحا لپاق و فیرش و لیصا ردقچ ره " «یناریا یقیسوم رگا : فرعم لوقب و
 حبصرد مهنآ « هآوزوسرپ و زادگناج یاههلان نیا ندش .شخپ یلو . درادن یداریا , دشاب

 ۱۴ اونششوگ ,وکهتبلا هک هراد داریا تدگب « هعمج طافن رپ

 ! راب زام و هدیاه

 ۲ تسا

 فارطا رد هک یتاعیاش اب : مدیسرپ یتسود زا زورکی : دسیونیم ی راگنربخ
 یهدیکشخهراوقودق و دراد.هدیاه مناخ هک یا هدیزرومادنا اب و ... دناهتخاس رابزام و هدیاه

 ,دنکیم شیولح اولح و دراد ارت اوجون نیا یاوه همهنیا « هدیاه هکنیا زا ....رایزام
 13 تبربم هتل 4 تریچ هجا را

 ! شلوپد-سدال: تفگ و دیدنخ تسود بانج

 ات منکیم عمج ار مياهلوپ مراد مه نم « دعبب زورنآ زا : سیوتیم یفخم راگنربخ
 !! منک « ارجا» هدیاه اب « یمدرم و خاتسگ و فیطل یطیحم رد « هرفن ود همانرب كي

 ۱۸۶ هرامش امنیس هراتس
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 ,زاهچ یشاقن راثآ - پوپ هناخراکن ال

 ۰ یناکیرمآ و یناریا دنمرنه نز
 تشه یساکع راثآ - ءالع هن اخراگن #8

 سیئد لزیل طسوت یئاکیرمآ نز
 ناریا نمجنا لحم رد هاگشیامن ود نیا

 (ارزو یادقبا - دابآ نابع) اکیرمآو
 هبنشجنپوهبنشکی) رهظ زا ۸ ات ۵ - تسا رپاد

 ( زهظ زا دعب ۳ ات حبص ۱
 نافتشا»زا یئاهحیط - هتوگو تینا 8

 اتو - متفه نابایخ « ارزو نابایخ - «تربا
 رهظ زا دعب ۸

 :«یزارفشیئوت» راثآبدنزناخراگن لا

 بروتنابایخ«رفظزا رتالاب . ندرج نابایخ
 رهظ زا ذعب ۷ ات یبص ۰

 " نیسحمالغ راثآ  ناماس هناخراگن
 « ناماس نامتخاس « تبا زیلاراولب - یما

 رهظ زا دعب ۸ ات ۲ كولب

 بن « دیشچ تخن نابایخ
 رهظ زادعب ۸ ات ه

 اضریلعیحارط راثآ - شقن رالات 8

 رهط زا دعب۸ ات ه - یدنک نادیم - فیرظ
 هلجم یراکمه "اب رعش بش ۰ اههبنشجنپ)
 َ ( نیگن*

 سابع رانآ بت وتیل یرلاگ 8
 ۲ ات ۶ دم ی قابآ نابایخ - یریعم

 رهظ زادعب
 یشافن زراثآ ب هاضزهمهناخراکن #6 "

 * ناپایخ ت یکرامناد .دنمرتهدنیل ,لسکآ
 ان و۱۱ ات :٩ دیدزاب تعاس باءاش همان
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 -یواهپ ردنب

 : تنشهبیدرا ۲۲  رهش رتاتت اقا

 نارپایلم نویزپولت ویدار یسلجم رتسک زا
 رهظ زا دعب ۸ - ت وندلاب ساموت یربهر هب

 و ۲۷ ث ابیز یاهرنه هدکشناد
 نویزیولتوویدارنازاوآمه : تشهییدرا ۸
 - رهظ زا دعب ۸ - ناریا یلم

 صقر

 س هلاب هراونشج یکدور رالات
 هورسگ - تشهبیدرا ۲۵ ات یقرش نلرب
 تشهبیدرا ۳۷ زادنله یشیامن یاهصقر
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 7 سدنهم یاهحارط - رهش هناخ راکن ال

 هزامش ء رهمگرزب ن

 یاهبس راثآ - ناتسراگنهزوم ٩

 و هم عطاقت - یرجه ۱۳و ۱۳ و۱
 رهظ زا دعب ۸ ات ه -"خاک

 بیمیمص اضر راثآ - خیش هناخراکن

 ۸ ات ه  متشه قابایخ « تسراخب نابایخ
 رهظ زا دعب

 یساکع راثآ - ملعم تیبرت هاگشناد لا

 هرامشتلوزور نابایخ .-نایوجشناد ,یبرجت
 رهظزادعب ۷ ات ؛ و حبص ۱۳ ات ۱۰ - 4٩

 یلام یاهيشاقن - یزاین یرلاگ
 م ابواب النزف زهغن امتیس لباقم تا یدیرش

 رهظ زا دعب ۸

 یفطعم یاهیحارط - دیبع رالات ال

 « نیزرف دمحم « روپ یرها رغصا « یئاضر

 نابایخدا ژنیرداق رفولین و میرک ناجرم
 رهظ زا دعب ۸ ات و - ٩ هراش « رذآ ۱

 راثآاس یتیئرت ياهرنه هدکشناد
 « یوسلهپ نابایخ - نایوجثناد یساکع
 ه و حبص ۱۲ ۱۰ ب رهبگرزب لباقم

 رهظ زا دعب ۸ ات
 یابسهیشاقن - یرلاگ نارهت

 « رصق هار راهچ « دابآ سابع - دارن میلن
 ۱۳ ات ٩۰ . دید زاب تعاس ۳۳۳ هرامش
 ِ ۲۰ ات ۱۷ و

 - (زیردنق ) ناریا هناخراکن -

 سابع و یمیرکس ونیژ یساکع راثآ
 ۲۰ هرامش , هاگشناد نابایخ - روپفسوی

 رهظ زا دعب ۸ ات ۵
 بزنیترام راآ  نوحیس یرلاگ 8

 «ناتس»همانشیامن - شیامن هاگ راک 8
 .نایژ اضر ینادرگراک هب جلخ لیعامسا زا
 هچوک « دابآفسوپ هارراهچ « هاش نابایخ
 اهابشود) رهظ زا دعب ۸ - یرتنالک
 ( تسا لیطعت

 همانشپامنود - نارهت كچوک رتالت
 «یدرونامیا . كيب اضر » و «هاگتولخ»

 یدازآ رذون ینادرک راک هب یکم میهاربا زا

 ۸ دوفسرازاب تشپ « یولهپ نابایخ
 و نا

 همانشیامن بت رویرهش ۲۵ رالات 8

 دجمداهرف یناذرگ راک و هتشوناب «شسرپ»
 مس رهش كراپ یبونچ نابایخ - یدابآ
 رهظ زا دعب

 تك امارد یا هدکشناد
 یسلواسیتام زا الوگاردنام همانشیامن
 بس میسیهف نیسحلادبع ینادرگر اک هب
 ۸ - دادرس بآ هارآ راهچ « هلاژ نابایخ
 (رهظزا دعب جنپ اهعمج) رهظ زا دعب

 :«هافتسا» همانشپامن ت رهش رتاثت ال

 بیمیفریلع :ینادرگر اک هبتسروددرکنات رثا
 رهظ زا دعب

 ملف
 تقوروش و ناريا یگنهرف نمجنا 8
 نابز هب « ناتسخازاک » : تشهبیدرا ۶

 تشهبیدرا ۲٩ ب یسراف
 :تشهبیدرا ۲۷  یسور نابز هب « لباک

 ۳5 هحفص رد هیقب

 رد تیرومام», :



 « دمآ هدرپ یوریاهنهربرس نزریوصت هکیماگنه ؟دمآ ار هب امتیسهک دش هچ

 :.. تفابهار هدوش نایم رد و ددآر دب صا وخ راهنازاامنیسهن وگچ
 6 ۲ دش میل رحت

 زاغآ رد یاهتکنا

 . هتسادن ار هنشذگ

 + تسا
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 یاهلاسرد «راجاق هاش نیدلا رفظم» 8

 . دومن هسنارف هب یرفس « دوخ تنطلس رخآ

 نیرد و سراپ هاگشیامن زا رادید دصتب

 شدوخ یهتفگب اپ امنیس اب وآهک دوب ماگنه
 رصع « رصع . دش انشآ «فار گو تفومنیس»

 یلام ناکما هک هاش. دوب ثماص یامنیس

 «سور یضارفتسا كناب » زا ار رش نیا

 ابشیاهیئانشآ یط رد « دوبهدروآ تسدب

 دش ورنور یاهزات یهدیدپاب ءاپورا ندمن

 دوخ یهتفیرف و دروآ دجوب تخب ار وا هک

 « از باکر نیمزتلم هکنانجنآ

 هبدوخاب از" ملیف شيامن لیاسو اتداد نامرف

 میهاربا اژریم » هب هژیوب« دنروایب ناربا

 ادابم هک دومن شراثس « یشابساکع ناخب

 « واش ییگتفیش . درب دای زا ارمهمن با

 یهرابرد « دوخ تارطاخ رد هک دوب یدحب

 نینچ امنیس و مسلیف اب شاهفراعم نیتسخن

 هدرپ؛ ینافلاعیبر متنه هبنش زور »

 .دندرک دنلب رالاتطسو ,ءره یگرزب رایسب

 كيراتوشوماخ ار كيرتکلا یاهغارچ مامت و

 هب ار «فارگتفوَیس » سکع و دندومن

 هلمجنم :دنداد ,اشامت یلیخ . دنتخادنا نآ

 یا رحصردهک ار ناتسبرع و اقیرفآ نیرفاسم

 . دندومن « دنیامیپیم ءار رتش اب اقیرفآ
 روتسد یشابساکع هب . دوب یندید یلبخ هک

 نا رهطهب وم دیرخ ار اهنآ مسق همه هک میداد

 هب هدرک تسرداجنیا رد هللااثثا دنروایب

 - * ء. میهنب ناشن نامدوخ یاهرک ون

 . .تخاس

 اوخبم سپنیزا هک ارهچنآ « یپایپ
 «  بصهتیاهلاس نآ رد , دش هچ هکنیا و
 2 امنیس نیا هدنداتفا ملیف نتخاس رکفب نامزنآ

 و زارف یایوگ ۰ دمآدهاوخ اههتشون نیرد هچنآ
 شندوب هارزاغآ رد یهمه اب هک دنسیاب دوخ

 از یاههقرج« شزورما
 . تسیا «هدنیآ»دوضخ ء «هششذگ» «یراب

 ررب لصاح . اههتشون نیا ... میتفر .هیشاح هب
 هدوب نامرایتخاررد هراب نیرد هک "ار یعبانم زیپ

 ۰ ميیابتسد شانسرتسردب مياهدومن یعس « یلوج یباب هک  هتفاد ۰

 ترورضاب : ناریا رد یزاسلیف لصف هبندیسر یارب « هکنیا ینتفگ

 « دیآیم رسب هاش یهتشون زا هکنانچمه
 تمدخرد افرصناریاهب دورو زاغآ رد امثیس

 . دریگیم را رسق صاوخ و نابرابرد هدافتسا
 ی یهاشداپ زاغآ ات ء یبلط راصحنا نیا

 یارب و رابرد رد طقف «راجاق هاش دمحا»

 . دیاپیم همادا « نابرابرد

 یسور» غانب یساکع ء نامز نیمه رد

 لوغشمراک هب یسودرف نابایخ رد هک « ناخ

 ار رابرد رد ملیف شیامنروما ء تباهدوب

 سپ « ناخیسور» ۰ دریگیم دوخ یهدهعب

 روطب« رتشیب دمآ رد پسک یارب «یدنچ زا

 شیامن4 + فا رشایاه هناوناخ رد یصاصتخا

 ۰ دزرویم مادقا ملیف

 مامترد هکنآ تهج هب نامز نآ رد

 ملیف شیامن یارب « دوبن قرب یوزی .نکاما
 یسور »۰ دندومنیمهدافتسا نژیسکا زاگ

 ملیف هکیئاهنآلابقتسا هب هجوت اب ۰« لاخ

 یناکم هک داتفا نآ رکف هب ء دندرکیم اشامت

 شیاثگ. دریگر ظن رد ملیف شیامن یارب ار

یشک یتفگش هب ار مدرم « یناکم نینچ
 و د

 نادبرم هک دمآ دورف راو هقعاص نانچنآ

 نویناحور زا هک «یرون هللالضف جاح »

 دندروآر بخ وا شیپ هب ؛دوب نامزنآ ذوفن رپ

 باجح یب وهنهرب رس نز « امئیس رد» هک

 1« دنهدیمناشن زاوبد یور ار

 ییمامت «هدنبور» نانزفکنارود نآرد "

 رد ناشیاپ ات رس ودیناشوبیم ار. ناشتروص

 یسومانیب یدرومنینچ « دّوب هایس یاهرداچ

 جاح » هک دشنینچ . دوبقلطم یتفع یب و

 ! و تفشآرب «یرون هللالضف خیش
 امنیس و ملیف « تشاد یاهزادنایب ذوفن هح

 ««هاشدمحا»هب یاهتشونرد و دومن میرحت ار

 لکش یهرابردتسیاهدمآ .درگ « دینا

 هب امنیس « دوب« رنه» دالج هک یبععت

 . دش هدراذگ ناینبوصن هچ هب و اجک زا

 « نا ربا یامنیس هک . تسایث

 :تشپ ار مک و هاتوک نادنچ هنیئاهلاس .
 . هتخود هدنیآ هب مشچاهنت و دنزه یئایدو

 ۱ دیباپرد : سپ
 یناهوجو سرپ و اهس

1 
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 ۱ ۱ دوجواهنآ یئورابور و عبانم نیادروخرب رد هک یئاهفالتخا اسب میاددرک- هلبا
 .:.میادنبیم نینچ مکتسد

 ناریاهیامنیس ندمآ زا فرح

 ردامنیسنا رگ زاغآ هلمج زا یدضتعم ابابناخ

 ناریا

 دهدیم رادشهیتفعی + نیا بقاوع زا ار وا

 -نیدب ۰ درادیم زاربا ار دوخ یتیاضرا و

 .دوشیم هتسب «ناخیسور» یامنیس « بیترت

 ریشدرا» مانب یصخش ؛ امنیسن ٍا یلیطعت

 لئاسو مامت و دربیم هرهب «ینمرا ناخ

 دوخ دزن و دنکیم یرادیرخ ارملیف شیامن
 لیعامسا »هکنیااتدرذگیمیدنچ: درادیمهگن

 «اهضارتعا ندیباوخ زا سپ ء یمان « ناخ

 : دنکیم لابند هراب رگید ارملیفو شیامن

 یب « ناخ لیعامسا » لرزب لگعم

 ملسیف شیامن .یارب وا هک دوب یثیناکم

 دش نآ ییناب ء یلاکمیب نیمه ء اما تفاد

 -- ۱۱ هحفص ۲7

 .نونک اندلوتیاههظحل زا « ناریایامنس ییریگ

 ناراک ردنا تسدهنوگچ و ۰ تفرگاپ و دمآ راید نیا

 تبدوجوم زا یاهلهو رد ات هدرک یر

 یاهزور ردقهک تسیلاسنایم :تسا هتشاذگ رس

 داری یاس. و نا ریا رک اهتیهتهراب ره هک تب

 هما هر تا ی شن

 امنیس و ؛تسا قلطم یتفعیب :د هک نابصعتم

 .میاهتشاد

 رد وا دیآ ردب صاوخراصجنا زا امنیس هک

 لیعاعسا» « هچ .دریگ رارق هدوت را

 اه هناخموهف رد یراچا طرف زا « ناخ

 زاغآ ار ملیف شيامن «اهیشورف ینسسبو
 هار رد ماگ, نیتسخن « دوخ نیا هک دومن

 هدوت لابقتسا ۰ دوب امنیس اب هدوت یئانخآ

 , راودبیما و مرگ یاهزادنا هب « امئیس زا
 دبرخ زا یپ « ناخریشدرا» هک .دوب هدننک

 ۲ و « ناخ یسور» زآ امنیس لئاسو

 -وربآ یامنیس شیاشگ رکشءاهنآز ا ندرکن

 «یسودرف خ رد وا : داتفا یرتدنم

 اجنآزا و دوشگ ملیف شیامن یارب ار یناکم

 ملیف« دوبمرگلد مدرملابقتسا_یناوتشپهبک

 هژیوب و اکیرمآ نوچمه یئاهروفک زا یئاه

 .تشاذگ شیامنهب و دومن یرادیرخ هیسور

 شثوپ ریز نکاما رتشیب .« ماگنه نیرد
 تسد « رطاخ نیزا : دوب هتفرگ رارق قرب

 ی؛بصوت یارب «ینمرا ناخ ریشدرا»

 هک ی لامنیسس ۰ دوب شیپ زا رتزاب ملیف شیامن
 عون و لحم ظاحلب دوب ,هدید كرادت « وا

 « ناخلیعامسا» هک یئاملیس زا «اهملیف

 نسک اما و اهیشورفینتسب و اههناخهوهق رد

 هنادنموربآ زور و لاح « تشادیم اپرب غولش
 و ۰ "تشاد یرت

 ار. رگاشامت

 ینسیابیم « «ینمرا ناخریشدرا» یامنیس
 هکیلاح رد دنزادرپب نارق ۳ا ۲ اشامت تباب

 یهاشهدشا هبدورو« ناخلیعامسا» یامنیس

1 

 . دراد همادا

 امنیس هراتس ب ۱۸۶ هرامش



 امنیسهزاتس یا رب دوویلاه زا یصاصتخا
 دنسا روتسا ( راد زاد : اب دوویلاه رد امنیس هراتسراگن ربخ نابا لکیام یوگتفگ

 ب .ماهتخاس دوخهراتس تاپ نم

 هراتس راگنربخ نایاب لکیام [7

 سدح تناوتیم یسکهچ اعقاو

 شصاخپیتنیا اب دنسپارتسا ارابراب هک دنزپ
 بسانت شاهتسکش ینیب و زپر نامشچ هک
 ملیفای اب دناوتب ۰ هدادن 7 هب یگنهآ هان
 زایشان نیاایآ - ددّرک قافآ هرهشو بوبحم
 ای - دوب نارگ امنیس و امنیس ذوفن و تردق
 تقایل وهحیرق زا تناعتسااب وا دوخ هکنیا
 هب تثئاوت شیان و رکب
 ٩ داب

 تسودناوناب زا يکيوانونکامه لاحرهب
 نارگ اشامتمم هک تساکبرما یامنیس ینتشاد
 وا نوچ نازاسملیف معودنراد تسود روا
 شرسذپ رد دوخ یوق شوه و تپارداب
 یاهداعلاقوف تبساسح هلوحم یاهلر هئارا و
 . دهدیم زورب دوخ زا

 ماجنا و نتفای ددص رد هک دوب یندم
 شیپ تسارف نیاما منوب دوااب اه
 : یاک مه باب دکنیااق تنا هدآیمت
 یملیفنیرخآ «دوشیم دلوتم یاهراتس» ملیف
 و تساهدسیسرمامنا هب هدرکیزاب وا هک
 تک رشیتاعوبطم یوگتفگ كي رد شناگ دنزاس
 تصرف نیرتهب نم یارب نیاو دناهدرک
 هتشاد یئوگتفگ وتافالم وااب مناوتب ان دوب

 . مشاب

 تسد یماقم

 فالخرب « مدرک یفرعمارمدوخوم ةفر وادزن
 ارعتوعد هناقاتشم دنسپارتسا ارابراب مراظتنا
 یصاصتخاو .یصخش یوگتفگ كي ماجنا یارب

 ماننم زا رابدنچ وا مپدش اهنت یتفو
 فرطزا یگدنیامنب نم هک ارامنیسراتس هلجم

 هراتس»مان دمب و درک لاوئس ؛ مدوب هدمآپ

 ۱۸4 هرامش - ۱۲ هحفص

 .  یتاعوبطمسنارفنک نتفرگ نایاپ زا سپ

 زا و درک ارکتشدوخ
۱ 

 . مداد ییضوت شیارب
 امنیسناریا رد مدرکیمنرکف :تفگ وا

 امنیسیارب+ 5 دشاب هتشاد دنمقالع دح نیاات

 ... دوش :رشتنمو پاچ یصاصتخا یاهلجم

 ابتیسءرافم هم هعباع زا یتقو اما ۰
 امنیس یارب هک مداد حیضوت شیارب و متفگ

 و درک بجعت یلیخمیاهتشادیدایز تالجم

 یر تمام تم ال 1 الاغ تک

 هدوبهچ وا تیقفوم زمر *

 سیرک شاهزات یزابمه ابدنسیا رتساارابراب [7]

 6 راس دن

 ها

 > منزب

 ات
 هتشتمرانک رخ «دنسیارتسا ارابراب»

 دما را یا ریو
 تسا حرطم نم یارب لاوئس

0 

 نیا زونه منکیم
 اصقاو هک

 ملیف كي اب هک دیدزیم سدح ایآ

 ٩ دیسرب یترهش و تیبوبحم نیلچ هب
 انشآرلیاو مایلبو اب هکنیا زا لبق -

 یزور مناوتپ هک مدزکیمن رکف اقلطم موش

 ] نوسرفوتسیرک

<< < 

 . «دوشیم دلوتم یاهراتس »

 رتاثت رد هک ینامژ منک راک مناوتب امنیس رد

 نکمم ایآ مدیسرپیم مدوخ زا هاگ مدوب
 ضخهپ؟ منک اذیپ هارامنیس هب مهنمیزورتسا
 اروف دمآیم شیپ میارب یرکف نینچ هکنیا
 لش دوویلاه یابیز نانز زا یریواصت

 ۰ كتيبلفادنور , ثرویهاتپر : وبراکاترگ
 مدیدیمو دشیم مسجم مرظن رد ورونومنیلرم
 .متسیل هسپاقم لباق اهنآاب رظن چیه زا هک

 امنیس هراتس یارب هک دوب نيا مروصت
 اسب ااهیئایز یاراد منآ دیاب امتج ندش
 هنچنآ ریظن - ینیعم یاهدرادن اتسا

 رگاافامت ات - تشاد اضارف وبراک اترک هک
 هآ لد هن زا ۱.

 سوم و بیرفلد نز هچ دیوگب و دشکب
 طقفنز هک مدوبهدرک شومارف ... یزیگنا
 ددسنا وتپمن شتروص بساننمیاهیئابیز اب
 هوسجل یتخ شراتفر هکلب دشاب زیگناسوه
 ار يروصت نینچ دناوتیم مه شندز فرح

 .. دیامن لقتنم

 : هدش فوم رثاثت رد هک افش اما 8
 ات امئیس هب نتفر یارب ارچ سپ دیدوب
 دیدروکیمسای ساسحا دح نیا

 داسبا نآ و امنیساپ هنحص و رتاثت -
 رتاثت رد « دنکیم قرف یلیخ شاهدرپ عیسو
 هسب تبسن نیعم هلصاف كياب رگ اهامت هثیمه
 هکار یئاهزیچ نآ ماعت و دنیشنیم هنحص
 رتاثت رگاشامت دنیبب دناوتیمامنیس رگ اشامت

 . دنیبیمت
 زایتشردربوصت نانچ نیبرود امنیس رد

 . كلورچ و نیچ یتح هک دهدیم ناشنرگیزاب
 .دوشیم هدید نآ رد مه تروص یئرمان

 هسنوگچتایصوصخ نیااب نم بوخ



ِ 

 هکنیا زج موش نجاط امنهم رد متساوتیب
 یچتنادجالم نیب هک هچنآ  میهاب مهاب

 .دوشن هدادناشننمزا یپازولک تقو جیه

 تواضق هک دش تباث المع نیا ربانب 9

 . هدوبن تسرد امش یاهبروادشیپ و
 به یتقو « تسا روطنیمه اقیقدم

اب ات دش داهنشیپ نمب راپاو فرط زا
 شقن

 بس میایپ امنیس هب لرگيناف اب سیا اونا

 لاس كرزب یخوش كپ نیلایآ مداد باوج

 را
 سیاربیناف ,نشقن نم هک ميوگبدیاب هتبلا

 رازهکیهب كيدزندوح هرخسمرتخد سیپ ردار

 ار وا و مدوب هدرک یاب نس یور زد راب

 هکنیاینعی متفکیم مبوخب . متخانشیم الماک

 یلوج» و "اه«یدسرود». یاج مهاوختیم

 نیا هن س مریگب امنیم رد: ار اههزوردنا

 تخد كي افقاو"نُم نوچ « تسا یکم لیف

 نیاهب مه «رخالاب .دوب شیامنراک «تحادنایم

 راچانبمپوشادج مه زا دیاب هک میدیسر هجیتن

 7. میتفرگ قالط مه زا

 هکنیالثم هرخسم رتخد ملیفزا سپ
 دیشهتخانش لاکیزوم رثخد كي ناونع هب

 رهاظ مه رگید لاکبزوم ملیفود رد نوچ
 ...دیدش

 هکتسنیا تیعقاو « تسا روطنیمه

 . اهدوب یقیسوم اب هشيمه میگدنز رد نم

 ننم دازمه شیامن و یقیسوم :هکنیا لقم
 3 ۵ لاله

 هکینامز ینعپ - مدوبناوج یلیخ نم

 یقیسومابمدرکیم لیصحت ناتسریبدرد زون

 رگا الاح ..مدناوخیمو مدشانشآ ندناوخ و
 داش « میوگب یقیسومهب ماهقالع نازیمزا

 دنتفاد یرگید رظن اهنآاما + مته هرخلم
 رطاخ مناوتیمامآ -دیامت هولجدزومیب یلیخ کا

 هک دوب ماهقالع نیمه رطاخب هک منک ناغن 1 ی 7 نوسچ ینکیم هابثشا هک دنتفگیم مئادا و

 ناکما ات مدرک ككرت نیلکورب ردار ماهناخ «دوشیم دلوتم یاهراتس» شلبف نیرخآ ردانارت كي یارجا ماگنهب بابت ان نوا تایمر تو اب

 لاخرهبپ ۰.۰. هدشن هدید یزگیزاب چیه ارد
 ۰ مشاب هتشاد شیامن راک یارب یرتشیب

 ۵ ۵ ۰ 17 و
یامن راک راتفرگن انچ رپ 2-2 :ونو نوچ مدرک لبق

 تخانشناونع نیمهاب ارمادتبا مهامنیس هک ماهدش ش

 . دوب متموافم زا
 ۲ تم یخ ۵۱ ملیفر رد یزاب زا ی

 رکف « دیش مه قفوم هک میدید و 8
 روهشم ناسلیفود اب اتادمآ شیپ یئاهتصرف

رو قشعیا رب یتصرف هعارتب رلیاو مایلبو راتدحب هچان دینکم
 ملیفرد .مشاب هتشاد یراکمهلاکیزومیامنیس !مرادن یز

 ؟ تسادوب رثوم اش یفرمم
 مسلیف رد و «یلکنج» اب" «یلاد ؛وله»

 هشیمه یارب يناوتیم نشور زوز كي رد» ۰ ی «ملیفنادرگر اک ناونع هب وا املیم

 ۵ وا 1 متسناون هن ۰ ۴ مبوگب 9 دیاباما و تساهدوب قفوم
 ۰.۰ «یلنیمتئنیو» اب «ینیبب مملیف

 یشاهیریگرد وااب مشقن یارجا درومرد هک
 تیم شیپ زا ار اسلیف ین زا . ۰

۰ ۳۹ 
 دید شیپ زا ؛ر زاسمایف ود نیا نم

 ؛ موشب راکسا هدن رب . ماهتفاد مه
 + یایهملیف قشاع هک میوگب دیاب و متخانع

 و ارم نوچ درکیم رکفوآ
 «دلچیور رتخد» «سیراپ ردیئاکیرما كي» ِ

 ود نیا «یژیژ»د و «سسپرک تالیطست» 2 1 1 1 7 1 « 9 یبوخبارنآ هک یتقن هرابرددناوتیم / هدروآ

 : و ام میش ر بد ۵ م مداد تس را هر

 متسناوتیمن نمآ اعلسم اس میامن ارجا ارنآ
 .دیا هتشادیلاههمان رب مث ناتسلگنا رد

 ! دوب هنوگچ مدرم لنعلاسکع اجنآ دد ی 3 دعاقتموا هرخالاب و - مریذهپ ار وآ تایرظن

 هک دیدب و دراذگب دازآ مراک ر ات بش
 ام ٩٩ لاس راهب رد « بوخ یلیخ 7 ِ

 : تشاد هزیاج راکسا كي نآ یارجا
 جن آرد . میدرب نینل#چ ار ءوحیسم سشخدسیپ

 دنیوگیمهک تسا رطاخ نیمهب سپ لا

 ۰. تسا رورغم و هاوخدوخ یرتخد |ربراب

 هکیروطب . میدش هجاوم یریظنیب ل اپ

 نیرتهبناونع هب نم هنایلاس یهاوخرظن كيرد

 هکیلاحرد- تسا نارگید مهوتاهنیا
 + مدش هتخانش لاس سیرتک

 را هتبلا « متهیقطنم و مار یلیخ نم
 سیم هسچ ام یامنیس و ناريا زا 8

 هلب نمهن املسم . دشاب نایم رد یتطتم
 و 9 دیناد

 یقطنمریغلیالدو فرح دوتیمن رضا سکچیه

 مدوخهب تبس .مهاوخیمن نوچ . درپذپب ار

 مدرک سح یتقو . میوگب غورد مزیارشب و

 مادک تسرد ءار هک دیوگیم نیب ماهزب

 یزیچناریا یامنیسو ناریا زا نم.

 هرابرد اهامش هک مراد نیقياما « منادیمن

 .دیشاب هتشاد دپاب عالطا یلیخ نم
 1 دینادیم اجزا 8
 ناریازد بیتفگ نمب هک یئاجنآ زا ب

 اسنپ و دوشیم رثتنم یثامنیس تالحم

 نیااتیمدرم یتقو .دراد یدایز نارادفرط

 ,دنشاب یئامنیس تاپرشنو اهنیسهپ دنمقالع دح

 !بتیس لوا زارط ناگراتس هرابرد انلسم

۳ 

 ۰ موربهار نامهب منکیم یعس « تسا
 هکن يا زا و وگب راکسا هزیاج زا

 3 تشادرب رد یلایازم هچ امش یارب
 هبقرتمریغ اهیلیخ و نمیارباملسم

 نیایهدنرب شملیف نیلوآاب یرگیازاپهک دوب

 راکساخیرات رد هثداح نا هتبلا « دوش هزیاج

 قادر یا

 و
 ناریاهب یرفس دیراد تسود ابآ 8 2

 ؟ دیفاب هنفاد . اشک رتشملیف نیزخآ زا یاهنحص رد ارابراب _هزاست یئامنیس نیلوااب مع نروپپیه یردوا البف هکنبالقم

 .دوب هدش هزپاجت نیاهدنرب

 قافتا هب نم ٩٩ لاس رد هک دیناذیم

 هتخانشلاس ناگراتسنیرتهب نروبببه
0 

 تسا هتفرگار متقومامغ لماکرولعب

 منک رکف قثع هرابرد مناوئیم هنوکچ اوتیمن راکسا نیاربانب مدوب ارم دشاب هتسناون هزیاج نیا دیان "
 زج -

 امن یاهقشع مهنآ هک نیبرود یولج رد ۱ .دیانن ریگلف اغارم « هرکیمهکو ش ار نارگید کف اما, تشاپ هدنامآنف ایثد مدرم هب تب

 ای

 تسود هکلب نارپا طقف هن - امام

 تبعرسف وک یلو نیب ارایند مامت

 انهدادرارق دنب و دیقرد نانچ هازآ تقوو

 یسنادنز كيار مدوخ هاگدک ماهدشراتفرگ

 عتح «.مشاب هتشاد مه یرفس رگا و منیبیم
 متهارف نم یارب امدادرارق نیمهدیاب

 رو یارجا ؛ینویزیولت یاههمانرب دب ندیسر

 و. اهملیف رد یزاب نبش یاهبولک رد هْانرب

 4 امج زا و هزیاج دنچ هدنرب

 . فتو رخ اه یار الاح دنسیارتنا ماخ 8 هتخاس نم یاربامنیس رد یتیبقوم مایل

 تسیلاسصف همهنیا دینکیمن رکف و نم. رتاثت ردراک نمض البق رابکی رج دیئوگب قفع . هوع هب یکتم نیمه نس نوچ

 ارتیقفوم رظن نیازا وا - مادوپ ۶
 3 دنزپ هنطل مه یتنالب هب . میتشب لد مهب دلگتویلا وی بت

 یگتسخساسحا نمب هاگ اهزور نیا - ت 0 | تم : ۲ دوم امنیس ناکراتب قم 2م ۰ ادیمن یلمای جد کی 3

 عاودزا هکارب (یتسرف نوچ رما تیعقاو. یلو دننراد یر و یورزآ . ماهتخاس دوخ مدآ كي لماک روطپ
 1 ی هر

 ۲ ۲۰ شف تجرف نیا هرشالا و تدیسز هعارب یتصرف نم یارب هک ۱«منکیم یئاعدآنینچ هک تسین یهاوخدوخ

 ۲۲ هحفص رد هیقب مينأوتیمن المع میدید « میدرک جاودزا مهاب . تسیت قشع زا . میوگیم اررما تیعقا ومرادهگلب

 مچ
 امتیس هراتس بت ۱۸۶ هرامش ۱۳ هحفص ۲



 هبادوس مانب ینزاب بش كي « یناربا پست شوخ ناوج سورس
 دوریم وا نامتراپآ هب و دوشیم انشآ
 یادرف حبص . دوشیم رتبه وا اب و
 شسود«تزع»ه ار وا هبادوس زور نآ
 یایماکی زین یئانشآ نیا و دنکیم یفرعم
 شاجنایممهاب رفن هس ره یزرو قثع و

 رارف هبادوسنامتراپآ زا سوریس
 فداصت «نیرسن» نیشام اب و دنکیم
 هدیشک ناتسرامببب شراک و دنکیم
 رس سونبژ ناتسرامیب رد . دوشیم

 , تباقرودوشیم انشآ وا اب شخب راتسرپ
 دبدپ نبرس و وا نب ام یدیبش
 . دیایم

 یور هک .یحارج زا سپ سورس
 تسدب ار دوخ یئانیب دوشیم ششچ
 دنفابمدوخ حالاصا .ددص رد و دروایم
 ناتسرامیبب هک دهاوخیم نیرسن زا و
 تروص نیشام و غیتوا یارب و هدمآ

 . دروایب یثارت
 سوریس و نبرسن ناتسرامیپ رد

 زورنآ یادرفحبص و دننک یم یزابتشع
 سوریس عوضوم زا عالطا اب سونپ
 . دتسرفیم یرگبد"ش خب هب ار

 نصاب

 لثتنم موس شخبب ارم هکینادرم
 زا . دنتفر هدرک اهر هلصافالب دندرک
 .مدوب تحاران و ینابصع هثداح نیا
 لتثم . مدوب هدش هناز تداسح راچد

 هیلع رب ناتسرامیب نانک راک مامت هکنیا
 هک تسنادیم سونیژ .دننک بارخ ارم هیحو ردلتسا وخیم ودندوبهدش جپسب نم
 و دوب مهاوخن رادرب تسد وا زا نب
 "و قفع لماک لیلد وا یاهراک نب
 ی 1

 حرط یاهشقن یتسپاب لاح ره رد
 : یزابب ارم منشاذگیمن و مدرکیم
 .دوب نبرسن رنس رب اهثداسح نيا مامت

 شر یا اب زمب یرکف ناهگان
 و مروایب تسدپار نیرسن من هک
 الا , مهدب همادا وا اب ار ماهطبار
 : مهدب تسد 1 ار سونیژ ارچ

 رامیب رد هکیتدم ان ار وا یتروصب
 تلع نیمهب . مدرکیم زاب مرس زا متسح
 ز یاهزات هشت حرط هدص رد

 مد و با یا
 رامیپ تتح هک ملاسام

 هاگن ارم بجعت اب . دمآ لخادب دوب
 یمد و تاشاب منا هکسیال قمر هرکیه
 ۱ یار

 ی تسا نکمه بس

 دیروایب

 . مدمآ

 زا دیوگب ار مخساپ هکنآ نودب

 - ۱۶ هحفص ۲7

 كياب دعب هظحلدنچ و دشجراخ قاطا
 نوریب تساوخ دش لخاد بآ فرظ
 مدرک ادص اد وا دورپ

 راتسرپرس . مهاوخیم تراذعم تب
 . تسا یسک هچ اجنبا

 . دنیایم رهظ زا دعب ناشیا -
 . دیتشاد یراک

 " مسرپب ار امشمسا .مناوتیها
 ؛نوهر هم اجنیا تسالاس۸ « متسه همضرم

 منکب امشازا یلاوئس مناوتیم -
 لیم لامت اب کیم یهاوخخت
 یلحم مک نیا دینادیمن امش ب

 لثم نم . دوشیم نمب تسچ یارب

 ناتسرامیب یرتثم رگید ضیرم كي

 راتسرپرس هک تسا نیا تقهقح هم
 نآ رد افشا ی

 ینز هک

 3 ۳ تا
 ناتسو ها یا رگید هلتسم كي
 وا اب اش هک هدش عیاش
 هدمآدوجوب یاهقالع و قشع امش نیب و

 مهم نم یارب زیزع مناخ
 ابنم دننکیم رکف هچ اهنآ هک تین

 تسنار ماهقالع « مرادن یاهطبار یسک
 نآ منکیمن نامتک نم اتش رپ رس
 هفیظو هکنیا رطاحب مه مناخ

 روت رگا اعقاو وام نت
 درگ دا اب.هک دید دیهاوخ ات

 . درک محاوخ
 رهاتوک تدم ضر رع ردهک

 قیر و شوگب | ر فر ی
 ادهاگن تهج نیمهب دناسر

 القاع راک مدوخیارب

 دیراد هطبار

 سونی

 ن
 نبرسن نفلت سراب تک یی
 . تهادرب شدوخ ار یشوگ متفرگ ار

 رد نم .:نیرسن نک شو

 املیس هراتس - ۱۸6 هرامش

 یارتجام . متفرگ رارق یدب عض
 هدیچیپ اج همه وث و نم بشید تاقالم
 .دشیهاوخ .تجاران هک ۱
 نیاب هدش هک مهنم ۱ رطاخت امآ
 اجنیا رگا هدب شوگ نم فرح

 مادیم . تس

 : تا تحار را نام

 ععوت زا اابق . مرادن یاهراچ -

 : مهاوختم

 گی ار
 لابند هظحل تكي رب نم

 .دیهاوخیم هچ نم ناج زا ناخ ی
 قو یادی هک قم هدنک لو
 ی تهارخ دیوشم نم محازع

 تی

 روم ۰ ۳ هتفر
 . تشاد رارق ن

 كيرحت و مارا ۲
 اتتا منیفک نتشوگ

 یراک تسلاوتن و.درک یفیفخ

0 

 یعسک هداس هلاس لهچ نز نیا
 نوریب یناوج زرم زا ار دوخ تشاد

 هبسبود سو یامرگ شنق رد دنکن
 هاگت مياهمشچب و داتسیا دش دنلب

 تار رم ندپدب هن

 مرانکب هیصرم
 زا ارمیاهسابل
 : کان سامل تاب اب

 هک مدش یتلاح راچد اقافتا هن ب
 »ذوب شخبب تل مه رایسپ

 مه وا . نک شتسرد و ایب الاح
 اب 5

 ۱ مالعا ار دوخ یگدامآ
 مدز بآوخب ار مدوخ . مدرک هفالم ریز

 ۱ مروامب هچ ناتیارب راه 7

 مرادن لیم مر
 توپمطب كي دیهدب هزاجا هن ب

 . مروایب ناتیارب طولخم
 ۱ مياهمنچ نم و تفر نوریب هیضرم

۱ ً 

۱ 

 مدرک تولخ مدوخ رد و

 و سم یاد یوتز کد ملسم میارب
 اب هک ار نیورپ نینچمه و
 و را
 روم تب عالطا اس یارحاغ
 ماهداتفاریگ یالتدب رد متسنادیم . دشیم

 دوب ینتشاد تسود و لاج میارب
 مدوب ناتسرامیبردهکیتدم یط رد ل

۱ 
 تنبورپس سوپ

 متشادیمرک رس كي
 رس هس هکلپ
 ارچ متسنادیمنار ر یرخآ نیا هک هیضرم
 متفگ مدوج اب , مدرک, سقتام متوخب
 یضیرم یکم هچب
 رم تسرد "رس

0 
 تیپ |

 درب تدوخت یاب

 هک دوب 0
 اد تیر ی ترک زارب |یفرظ

 1 1 دشیم نالت ی
 و لا سم قم

 تخورفیم هوشع میارب
 یکبنیا روج یتسپاپ
 نپرفن مدوخب متشاد ۱

 فرج ,تشاد یعس هینرم۲. مدرجم

 زد یمن ثبحم السا و مدوب هدناوخ ار شتسف نم اما دنانکب سونیزپ
 تصم زا متنک دش مست یتقو

 قاطابار ینک مدنمشهاوخ : مرکشتم امش
 . ملک تحا رتسا مهاوخیم دیهدن هارنم

  ورسونیز یتح : تفگ هیضرم
 :مراالت یراک وا اب نم هلب ب

 ادنراد راکچ نم اب اهنیا الصا
 تفزیم نوربب تشاد قاطا زا یتقو

 زا لونه . مدرک هاگن واب تثپ زا
 یقابیزیچ سشيارب یناوج مادنا یاباقب
 ؛ دیک عابقا اردرم كي هک دوب هدنام
 لثم مهلبا بوخ مدرک رک میوخات
 را اک ندیشک وبرابكيب . نازگید



 جم ردتب .دمآ

 .دزوآنوریدمنت
 .نیئاپتخت زژاا ر

 ... هاگن ۲9 ۵ رث

 ارد و مستفزگ زاگ ار بلدعب

 . ملیکا

 " نایمرب رهظ زا انعب راهچ تعاس
 مدرک ساسحا هک !مدوب یرادیب و باوخ
 هیضرم و دش زا رد سپس و" دنن زیم رد

 نآ کیب . ده رهاظ رد هکنلود نایم
 2 تشاوا اب یرگب# نز مدزک سامحا
 .رگیودهگرزب لک دبساب . ؛دوب نیرسن
 هلبح كي هدامآ . متسشت و مدش دللب

 و دمآ ولج نیرس مش گرزب
 ماهرهچ هک دسوبب ار متروص تساوخ
 شهاکب. هروخاع سیا میینک راک ار
 ی یک ار

 نیا رظتنم وا . دنکیف هاگن ار ام دراد
 نبرسن اب نم دروخرب زرط و رادبد
 . وب

 ضرع امشپ نفلت تشپ . مناخ ب
 هلصوح نم . دیوشن نم محازم هک مدرک
 منکیم شحاوخ . مرادن ار اه راک نیا
 . دیئاین نم ندیدب رگپد

 . دش كثا زا رپ :نسن نامشچ

 تا وب تان را سس
 زا دعب . درک كرت ار قاطا نیگمزف و

 تسب ار رد زین هیضرم وا جورخ
 نم لبه نا هک هوب هل

 رب یر هک یک

 دوشگ شارتعاب ناز . تگ
 ارچ ."دیتس یمحریب مدآ-امشب

 . دیدرک راتفر نز نیا اب روطنیا
 و تسا طوبرم مدوخب نیا -

 مرادن مه ار امش یاهفرح هلصوح
 هجا : :منگنا قزیچ نم ۲

 ناتسرامیب زا و درکیم هپرگ تشاد نوا
 . دشیم جراخت

 سونیژ اب _اهلپ نایم یتسار
 . درک دروخرب

 هچ ود نیا نیب ادب متساوخیم

 متشآداگ ار رخ نیو

 یاس دمآ فرحب هیضرم
 , داتفا یقافتا هچ ینادب

 /هچ منادب مرادن لیم دایز هن

 دوب دهاوخ بلاج تی

 دنق 1 کج رد یئوافتیب نیع رد
 در ِ ید نا و

 قو شیاهبل تکرح .
 .دوب هدش اهنیرلاب تاکرح

 هدش زیچ همه سوتیژ نم یارب . تسا

 دوخیب دوخ زا ارم وا ریقحت ذوب
 بلط ار وا منت مامت و دوب هدرک

 . دندرکیم

 »:اوخب نم هکنآ نودب هیضرم
 نا و داد حرش میارب ار زیچ همه

 رم

 تفگ و درک رکف یرادقم متفگ
 دب یا هن : مدرک دب.نم . تسا

 او مدوبهدرکدپ نم هکلب دوب
 ارم وا روز نیا - منو ةدنارفو
 ایت هک مد سس
 واو مراد هاگن هو ددزن یتروصب ار
 راک او تا ارجاف نیازا لاعفوع
 تست یلدتص یور

 ر تینز ساسحا عون
 رد یدرم بلاط نز ره هک یسابحا

 متفرگ میمصت . دنزیم چوم شدوجو
 .مزبفرح وا اب هدرپ نودب و حیرص

 هک منادیمن نم : هیضرم نیبپ ب
 تدوخ یارب یگدنز هچ و یتسک و

 : یادح قمعا وه هل ایا شاد

 میوگب تنیارب حیرص یلیخوت و نم

 : میتاوخیم

 هدش هکیتروص رهب یتسیابوت و مدنمقالع
 نمب اد و منکیم یعس نم . ینک كپ

 ی ی ار مدوخ هک

 هک یئوت نیا میوگب یتساب ردور

 ۳ و ار ام یت
 .متشاذگن اما .دنزب یفرخ .تساوخ

 و .مدراذگ . شناهد یولج ار

 رد نم : یئوگب یزیچ مهاوخیمن متفگ
 مراذگیم وت رایتخا رد هک منت .ل

 ریمه مهاوخیم ار سونپ

 روا داتتیا .دش کنی هتخرم
 دشاب هدینش ار فرح نیا هک درکیمن

 مدوب هدرک هرسکپ ار راک نم اذهعم
 دم زاب هکنیا اپ درکیم لوبق ای

 . مدروایم الاب یاهزا
 شیاههنیس هتسهآ داتسیا یتقو

 یوجتجیرگو جتسج و مازآ و مدرقف ار
 . منش لوخشم شمادنا یدنلب و یتسپ

 - ۱۵ هحفص

 یثوگ داد راشف و تفرگ ار متسد

 زاورپ ناساب و دروآرد لابتساوخیم
 شوماخ . مدش تکاس یتقو . دنک

 . یدرک لوبق متفگ . داتسیا میولج
 مراد یاهفیظو هک .منادیم تفگ

 .مکیم ار راک نیا امتح وت رطاخب اها

 ۳وحب تفر :نوزیپ هک هیضرم

 یفیثک و هلد درم نم . مدرک نب
 دمایم نایمب نز یاپ و
 یارب . مدرکیم شومارف.ار زیچ همج
 اب و مدوب هدید یرایس نانز هک نم
 مدوب هلق تسمه یئابیژ راس ناتز
 راکتمدخ هل اسلهچنز كي اب یز قشع

 مدوخاما . دوب اهفرح نآزا ناتسرای
 مه نژ نیا :رخالابهک مد رکیم هر

 وژرآ 0

 دنکیم
 سشخپ رتکد رهظ زا دعب 1 تعاس

 یاس وال ره اما تب
 ۳۷ هحمتس دهی

 امنیس هرات - ۱۸۶ هرامش



 .. لتاق یوجتسج رد سیلپ نیرومام []

 «سریپ یرال» ملیف نیرخآ هرابرد #۶

 ! ت.اهتشک نیمک هب هاگشزرو رد یلتاق
 راظتنا بهتلم رگ اشامننا را زه

 كرزبهاگشزرو رد لابتوف كرزبیهقباسزاغآ
 سا رهولوه زد و رظتنم همه . دناهدمآ درگ
 هدنزاب اب دوشیم هدنرب ناشمین ابآ هک

 دهاوخ خر هچ نیمز رد « رگید یدنچ ا و
 هدنامیقاب یتاعاس « هقباسم زاغآ از ونه ! داد
 -لاغثا ار اهوکس « قاتشع نارگ اشامتاما تسا
 نوسچمهآ رگیدی زارگاشامت و دناهدرک

 . دنوشیم ربزارس كرزب موبداتسا هب لیس.
 .تساهدرک مرو باهنلا طرفزا هاگشزروراگنا
 هچره هقباسم عورشاث  یزاب تیساسح
 ناشیاهراعش اب نارگاشامتو دنابامنیما ردوخ
 . دنریگ یمن مارآ هظحل كي

 اما تسا هاگشزرو یرهاظ یهرهچ نیا
 رد رلگید یاهعفاو « یشکاشک نینچ رد
 زا هطقن كي رد یلناق . تسا نیوکن لاح
 . تسا نتفرگ ینابرق راظننا رد هاگشزرو
 رد س دشاب دهاوخیم هکر ه وا ینابرق
 رتدوز دوخ تسخنوا . تسا هاگشزرو نایم
 هک دناسریم ینمایاجهب ار دوخ همه زا

 هاگ یفخم . دشابطلسم مویداتسا مامترب دنا وتپ
 هاگشزرو كرزب یرتویپماک _تعاس یالاب رب
 دق نآهب مه نج لقع هک یلاج . تسا

 تسارادنیبرود كنفت كي شاهحلسا .دهدیمن
 . واینابرق ندب ,شاهلولگ فده و

 راطخا و دنیبیم بسانم ارهظحل « لناف
 هاگشزرو یهرهچ ۰ وا  راطخلاب . دهدیم

 دوشیم و
 دندوب ناشب وبحم یاهمیت تب

 بیم یرامش هقیقد یزاب عورش

 كي ره و دنربیم دایزا ار لابنوف  دندرک
 .دنهدتاجن هکلهم زا اردوخ دننکیم شوک
 وهایه نارگاشامت « دزبریم مهاب زیچ همه
 ماسگنه یدایز یهدع و دنزادنایمهار هب

 مدرم یاپو تسد ریز « هاگشزرو زا رارف
 ن . دنوتیمحورجم
 هک ن آ زا شیپ ار لتاق ات دویم راک هب تسد
 سیلپ اما . دنک ریگتسدء سرب دوصقم هب
 . تساهدش ناهنپ اجک ردل زاق هک دنادیمن
 اسا تساهاگشزرو رد وا هک دننادیم اهنآ

 شاهنوگر ه هک تعسو همهنآاب یلحنانچرد
 دشاب لتاق یا رب یبسانم هاگ یفخم دناوتیم

 . دنبايب اروا دنناوتیم هنوگچ

 ۱۸4 هرامش .. - ۱۱ هحفص ج]

 1 زا شیپ .هک ینارگاشامن

 ار یروف ۰ سیلپ ینبرضع

 وسره زا « سیلپ یتبرض هورگ سیئر
 لوا تسا وپاکت رد تخس و دهدیم نامرف

 هساار نیحورجم ات دهاوخیم سنالوبمآ
 پ یاهرتپوکیله . دنناسرب سناژروا
 دتسرفیم هاگشزژون امسآهب « كمك یارب
 شدوخ « دنکی م شخپ فارطا هب ار هیقب و
 یرسهر ار هورگ « شنارایتسد قاغتا هب مه
 هاگشزرو فارطا زا زونه مدرم . دنکی م
 رطخ هظحل ره هک نیااب و دناهدشن قرفتع
 تبقاع ات دنواکجنک ؛ دنکیم دیدهت ار اهنآ
 ..ددننکم دهاشم ار راک

 امنیس هراتس

 هدرک نیمک لتاق هک هاگشزرو زا یلحم []

 ...و ما زلابنیترام .-ستی واساک ناج_ نوتسه نوتلراچ
 دنشابیم ناجیه رب ملیف نیا نانیرفآ هثداح نوسناج دیوید

 سرپپیرال زا روآهرهلد ملبف كي « «یاهقبقد ود راطخا» +

 وذ راطخا » ملیف < یساسا نینچ رب
 كي.تسا: هدش هتخادرپ و هتخاس «یاهقیقد

 شرگ اشامت هک باهتلارپ و روآهرهلد ملیق
 رد گم زرو رد رطاج میرم ٩۳ یتاره زار
 .دنکیم كيرش « دنراد لد

 يف نیا زا یرتموپ مهنیا و دناهتخادرپ رگپدکی اپ .تیاقر هب سریپیرالمیف نیرخآ رد ناهج یانیس ساشرس یاههرهچ []

 طخ نیارب « ریخا یاهلاس رد
۳ 



 هب دووسیلاه رد یئامنیس نارگادوس ۰

 "نیلوراک .تیاضر بلج ردان ,دناهداتفا, شالت
 دسیقف روهبجسیئر یدنک .رتخد یدنک
 یئامنیسن_تالوصحم رد تر یارب اکیرمآ

 نایمنیارد . دنریگب

 یللعلا نیب فورعمهیننک4 7 سیتنرولودونید :
 ترسسار قافتا هب یملیف رد متر ش یارب
 لمع هب توعد یدنکنیلوراک زا دروقدر
 نیا نیلوراک هکتسا .عيافو. تسا هدروآ
 تحص تروصرد . تساهدرک" لوبقار داهنشیب
 كاسردار یدنکن یلوراک :يدوربعیاش نیا
 ترسبار لباقم شقن رگافیا امنیس نارگیزاب
 .دوب ميهاوخرگ هر دروفدر

 1 دوشيم قفوم یاهراتس

 یاهراتس » لاکیزوم ملیفشیامن
 تیقفوماب اکیرمآ و ابورارد « دویمدلوتم _

 نیاهک صوصخهب . تسا هدش هجاوم یدایز

 یهزیاجاب ؛ رگ اشامت دادعت ثبح زا تیقفوم
 شاهنارت رطاخ هب ملیف نناهک _یزاکا

 تویسرو « رظاح ملیف .دشلیمکت ۰ دوبر
 هسک تسا یمیدق لاکیزوم كي زا یاهزات
 تک رشاب ۱۵۹۵۴ لاسرد « نآ نویسرو نیلوا
 ..انتفاد تک رش دنلراگی دوجو نوسیمزمیج

 و دنسیارتیا ارابراب « ینونک :یهخسن رد
 . دنه یزابمه نوسرفوتسیرک سیرک

 ...هب لابلیسول تشگزاب
 و اهملیف یهراتس « لابلیسو

 شلوا یناخ هب رگیدراب « یدمک یاهلایرس
 . تشگز اب «ریامنیونلگ و رتم»

 یاربیرایسب یاهملبفرد هک لابلیسول
 یتافالتخازاسپ ؛دوب هدرک تک رشیناپمک نیا
 رد و تفر نوبزیولت هب و درک اجنآ .كلرت

 نسیا تیقفوم هک دش رهاظ شفورعم لایرس
 هک تشاد نآ رب ار یناپمک نارس ؛ لابرس

 رگید راب و « دننک فرطربار ترودک
 . دنریگبرس زا لیسولاب ار یراکمه

 لیمیب زین لیسول و دندش قفوماهنآ
 هدنزار هتشذگ یاههرطاخ رگید راب هک دوبن
 یهزاست یاهتیلاعف رظتنم دیاب الاح و دنع
 . دوب ریامنیودلگو رتم رد لیسول

 اهردب یپرد « اهرسپ
 كن رد مه قافتاهب ؛ مچیمونیو 8

 بنجعت . .دننکیم. تک ر ش .ینویزیولت ملیف
 ٌمچیم تربار ونیوناج/نامروظنم « دینکت

 تربازو نیوناج . دنتسه رگیدکی یزایمه ۰
 یزابهیناوارف یاههلیف رد « امنیسرذ مچیم
 و مچیمسررک اهنآ نارسپ الاح و دناهدوب
 زاغآ تکارش « ناشیاهردپ یپ رد نیوتاپ

 , دناهدرک

 ! قمع رد هسپنیلک اژ

 « باذج یوراتس هسیب نیلکاژ لا

 نونکامعهک تسا « قمع » مانهب یملیف هراتس
 سامازرب ملیف نیا . دشابیم شیامن یدامآ

 ریزرد هک هدش هتخاس صاوغ یاهدع یگدنز

 یاهیزابمه . دندرگیم جنگ لابندهب «,اهبآ
 و واشتربار ۰ «قمع » رد هسبنیلکاژ

 ینادرگ راک تییز تیپ 1 نآو دنه تلونكين
 | یلچنب ترانس .تساهدرک

 دهم هب زین ار ملیفزا یمقن هک

 سالگ اد یاج هب چاه

 یارب سالگ اد لکیام هکنآ زا یپ 8

 یهسادا زا « یئامنیس یاهملیف رد تکرش

 وکسیسنآرفناس یاهنبانخ لایرس زد یزاب
 رگیزاب كي هک جاهدراچیر «درک یراددوخ

 «دش هدیزگرب یو یاجهب ۰ تساهلان ۷۹
 ندوب هقیضمرد رطاخهب هک نیازا جاعدوخ
 «دناهدرک باختنا ار وا لابرس ناگدننک هیهت

 دیوگیم شدوخ اما دسریمن رظن هب یشار
 راومهارم ار و تخاس دیاب لاح ره هب هک
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 ینویزیولتملیف نیارداهنآ نارسپ هکلب .دنتسیت

 یامنیس ناک رزب چی زدلآت ریار
 تبسا هدیناشک تانح نادیمب | رناهح

 دوخان «جیربلآ تربار » مات
 , نوش تا ۰ یرو

 ار کش اما
 رم هدزاو» ی را هک

 عادت

 ی 6 ها هو هک ون ی و دنادرٌوآ

 گنج مایف نیر
 نآ كفنبال ءازجا
 داف ی

 کن

 ترپ؛ ها یوشروک نپرخآ

 هب گارد نلراخدو
 :دنیشو لی گازام دیو درایو ۰

 « داح یوزر زا
 وری

 یارسب یشانم كاروخیهدننک ایهم

 ناگراتن زایرایسب و دناهدوب امنیس
 ردندش لدم هار زا « امنیس ینونک

 و دناتفایهار امنیسهب تالجم نیا
 هووظنهنیمه -هب الوسا < نینیرایسب
 رسب ار ینکس تالجم رد يلدم لفش
 ,آ لننیزگ یه

 نسیآ زا هک یاهزاتس نیرخآ
 نایلیلء اتنا هبنش امنیم یهارتالجتم
 یلجم لدم البق هک درادج ان رلوم
 هلمم راک تنامدفیع یی دوم
 یتابیز ذک ار نارتخد زا یکی هامره
 ناونع هنر دنزاذ:یبناقم لکیق و
 بیم باغتنا هام یهدیزگربیهرهچ
 نام زا « لاس نایاپآ رد او تن

 - ۱۷ هحفص ۲

 هدش رهاظ روهمجسیئر ی

 اماوع « هثیمه دننام هک چیردل
 و ب یوشروک نبرخآ »

 شفت هک رتسکنل

 سالگاد نیولم « نناک .فزوج

 هد رپ یوران
 یرهچ ناونع سن كيهب  اهنآ
 هب بل نیا الاسانک قعتیت ناب
 بلا هک تفرگقلعت رلوم نأیلیل

 وژرآ شدوخ هک نانچمه « 1
 مشچو دوبن تکرب و ریخیب ؛ تشاد
 یارب وتفرگ ار وا مه نازاسلیف
 نیا . دندرک شنوعد ملیف ردتکرش
 رتخد» مان هب یناملآ ملیف,كي « ملیف
 زا هدافتسا كشیبهک تسا «یرامزر
 رد زین نایلیل یابیز مادنا وهرهچ
 اتسنلا و شنا هوا طن زوم نا
 رسه و درادن غیرد « ظن نیاژا مه
 دنک ی مور؛دراد هچ

 امنیس هراتس ب ۱۸۶ هرامش



 هنیئآ رد یاهرهج

 «یقوث وزورپب و یئایمیک یزاکمه
 یا رب ناشخرد یاهدود لصفرس

 ۰ وب رت رب یامنیس تاد هئارا
 زارارف « نیرفن « رطبق « نآرهت ظفاحادخ؛ ابرد سورع

 یاهتوف هطقن ء یئابمیک ی اهملبقیهمه و ریسگنت « شزاس « هلت
 تسا نو یاه هرود ردیقوئوزورهب یرگیزاب

 نیا ۰ دیناوخیم هک لاونم نیارب
 «نا ریایامنیسا تا رگیزابیرگیزاب راک ردسپ

 «...رورم»: اهشزرا تیعقاو هبدزپ

 یرسگیزاب هنافاکشوب یرگنزاب /
 تاذ زا « یلاهملیف رد مکتسد هک تسیئاهنآ
 نیرد ۰ دنشاب هتشاذگ هیام ء هتشر نیا رنه

 راک یاهشورهیاس رد « یپرد یپ بلاطم

 هسن . تشاد ميهاوخ وجتسج ناگشیپرنه
 راسک تیعقاو هکلب « فیرعت هن و فراعت

 هیجوتحیبضوت نیااب« شیپاشیپ . تسا حرطم
 هئارارد یرگیزاب ره هک مياهلئسم نیاهدننک

 رسیگیپ. دراد یئاهزیخ وتفا ,شیاهشفن

 اهتت رنگهر نیردو . ميئاهزيخو تفا نبا

 ...یب و تسا رظن دروم تقبقح

۳ 
 ولیک دص » هن : تسنیا تقیثح 8

 مادکچیه . «هدشگ لگ» هن و «داماد

 كسب یقوئوزورهب زا هکدندوبن یئاهملیف
 اریاهرسهچ « ملیفود نیا . دنزاسب رگیزاب
 یسییت ببسب اهزور نآ رد هک دومن یفرعم
 : دنک هرهچ امثیس رک تسناوتیمن تشاد هک

 یتروص . ال ور هدشناش تقدب یاهوم

 تاصخشمننا . یناوختسا وهتخادنا غیت هشیمه

 مسقینتشاد تسود+ تبلاو .دوبیقوو هرهچ

 - ۱۸ هحفص [۲] ًامنیس هراتس ب ۱۸6 هرامش

 رکب زاب تاب یرگی زاب یاهنشور هیاس 9
 عجب لایفتسااپ شراثت « تسآ جیار یسراف
 « اش

 یفنم یاههقت زا یلکب ء یا سبنباذ
 .نونیاجب تبثد شقل یافبا . تفرگ هلصاف
 شورف م هن ٩ دوب زاسلوب هرهچ كپ وا اما
 مولآ. تشنگی من رد طموتم دح زا شیاهیف"
 شورف « نوراق جنگ اب نیدرف هک ینامز رد
 < دوبدنا رنک نویلیم هبنره ازا_!راهملیف
 نادرگ راک نیرتزاسلوپ « یمساپ كمايس رگا
 تسوا روضجب هکنیا تابثا یارب ؛ هرود نآ

 دویسجو و دزاسیه شورفرپ ارشیاهلیفاک.

 « هوبن

 ررگیزابكپ اهنت « یقوئوهیلوایاهملیف
 تسد نآ زا ,:دناسانشیمار ثیبخ یاهشقن

 لوا هرود رد دادرهم دیشج هک یئاهغقت
 .دوبقفوم "تخس اهنآ هلارا رد شیرگیزاب

 ء قیرطنیازاو هلبود اب یقوئو ینانهآ
 دش ثغعاب « وا یریگیپ و امنیس هب یبایهار

 حلسرد « دنکیمی زابمه یفنم شقن رگاهک
 قرصروختاک حالطماهب و اپدرخ نارگیزاب
 گیزا یناشز نیرتمک « اهملیف نیرد. دشابن
 رد-.دزیمن هقرج یقوئو یزاب رد "دادعتسا
 كي یلارا یارب یتیثمطقن نیرتمک میتفگ یفرمهزاسلوپ یگیزاب کای هاگچیهووا «دزابپ . اسسنشیپ هک یاهرهچ . دش هدیزگررب یفنم ۱ یفوئو زورهب اپ ار «وهالاد» ات هرکیمنصق . یاهشقن یاغیا یاربات دشیم بیس و تفاتش تساشورف نپادننک كمک اهتت « هشیپرنه یه شاپ هب هکدوب وا هرهچ نیا تقیقح
 مسلیف هب « هرود نیرد . تشادن تبثم شتت
 بسانم یاهنیمز .ميروخيمرب «اپرد سورع»
 ء یفنم شقن رد دادعتسا ندادناشن یارب

 یرگبزابسح و راتفر زا « ملیف نیردیقوو

 لماوع عمج اما .دیف ملیق قراجت قیفوت .تیبخ تایصوصح و ندوب «یفنم» یاب
 نیمهو . دش نآ شورف تعاب « ملیف هدنزاس ۹ دوعكيميم زا اج نیا . دربیمدوس نتشاد
 .تشاذگاریقوئو طوتس یاههپاپ هتبلا شورق  اتتشاد یزاب سح هکلب دربیمنار هدافتسااهنت

 لماوع زایرادروخررب اب وهالاد , . دشیمن

 : نازورف بلاق رد ب یئسیهاچ ق صفر
 «یروهف پیت زا هدافتساو -ینشهیابر - و
 .تشادمش نیمضت یشورف« ندنادنخ یارب

 هدننک نیمضت « ملیف رنیارد یقوثو

 د وب هک عیووف 3 روههم ..کناب نیرتهب رگا . دننارگاتامت ترثت و زاسلوپ هشيپرنه كي ؟ سرب تساوخیم اجعپ . دددم دنشابهتشاد مه لماک نیفوت « یثنم یقوئو ۰ دنتشادن یرگیزای ظاحل زا یشزرا یاسهش نارادهدهع میئادیم_هکنانچنه جیرتهک هک میدهد یئاهملیف ردار قوا هلصافالپ ۰. دن هقرج : دشیم هدهاشم شتاکررح رد
 سیم رد ار وع دیابیم یقوتو رد رگسید یریبعت هب و دنهد هئارا مهار
 اهلتهن دنراذگب مامت كنس ندوب .«ثیبخ»
 رتتخسو رتشیب هکلب « دنبابیمن یتیبوبحم

 بیمرب ار رگاشامت یفنم شلکاو و
  دق

 تنیسرات .هرکیم تیبنت یرگیزاب زا یرگید
 رب او یرگیناب همانراک ء یئاج یینچ هب
 , ؟ستخاب داب و قرب لثم هک تسیئاهملیفزا
 ان ».. هکنیاات , دنتشادن یاههچو اما دندش

 هتخاسنیتسخن .دش هتخاس «ایبهناگیب» هعنیا . ههملیف اد .تفایرد !رنیا یقوئو
 یراکمه هرولکی لصفرس و یئایمیک دوعسم تاجن « قحب« نآرهت ظفاحادخ» و «ناخ
 و یفنس یاهثتن هحخم زا وا یحدنهد
 . ذوب وا یناشیپ زا تئابخ كنا ندومن كاپ
 ء ناخمشاه . شزاغآ وا یرگیزابهزات هرود

 ..دش هتخاس یدنانزمیج یاهملیف بت رد
 زا رتشریذپ لباق یکینکت ءاهنت هک یملیف
 . .دیشکیم خرب ار نامزنآ یسراف یاههلیف
 ملیف رگا ۰ تشادن یزایتما چیه هنرگو
 یشزرا. ندوب توافتم و ندوب ونهنیمز رد
 یاهظقنزا ار یقوئو اما تخاسندوخ نآزا ار

 رد وا یزاب .درک باترپ رگید یهطقن هب
 نیا اما :تشادن .یاهزات شزراء ملیف نیا

 هرهچ مغریلع هک درکز ورب یقوئو زا تیلباق
 یاهشقن یهدننکافیا دناوتیم « شراگز اسان

 هسکنیایارب « رگید یوسزا . دشاب تبثم
 یفنمشقنزا رگاشامت رظن ردنناوتب یرگیزاب
 « ددرگ قفومو دوش اجباج « تبثم شقنهب
 رگ اشامتیدردمه سحو هفطاع دیابیم امورل

 زتزا رد . یقوئو ۵ یئایمیک نایم ناشخرد
 تیبثت و هدشهتخاش هرهچ یقوئو « ماگنه
 . ملیف زا یئایمیکاب وا یلانشآ .دوب یاهش
 ینایمیک هک دش عورش «نارهت .ظفاح ادخ»
 :دوب نایکیچاخ لئوماس ناتسیسآ « نآ رد
 «ابسیبهناگیپ» رد هک دش بسیئانشآ نیا
 اب دوش هتخیر نانآ موادم یراکمه هدولاش

 !قسشوم اما دوبیئون راک «ایبهناگیب»
 .تشادیاهزاتزادنامشچ هکر ظن نیزا « ون. هن
 یاهنیسیوگلا هب مشچ هک رطاخنیدب قفومان
 یجورتایضتقمای هک د وب هتخود اپورا هناقشاع
 .ازورها . تشاد یراگ ز اسانس ینا ارگ اشامت
 ء |شپاهملیف یاهراپ رد نامز نیاات یقوئو
 دادصتسا كي زا یاهدننکر اودیما یاههقرج

 ءاشدقرچ نیالابق ردامادوب هدادناشن ار

 نیا شزرا هک تشاد مه یرایسب یاههلیف
 دوسب و دوبنیاو.دومنیم ثول ار اههقرج 0 8

 ,دیسر هار درک زا مرصیق ».ات . کک شب تبسنادوا . دنک كيرحت ار
 سپآ نتخاس یاربیلایمیک یهیامتسد سپ . دوش .هریج_شتفوطعرب و دیامن ساسح
 داجیا رگاشامت رد ار یمج نینچ «ناخمشاه

 هفطاع اما دوب تبثم وا شقن هچرگا . دومن

 .درکیمن بلج یقوثو هب تبسن ار رگاخامت
 هک د وب یملیف اقیقد  «نارهت طفاحت ادخ»

 . درک نوگر گد (ر یقوئو یرگیزاب هرهچ
 رد یقوئو . تخاس یفطاع هرهچ كي یازا

 هک . تشاذگیم هبام یئاهشمرنزا « ملیفنیا
 اماتشادن یفادنچ شزرآ هسفنیف اهشمرن نیا

 یاههلیفرد هک یئاهیزاب صخشعون لابق رد

 هببشایدج هاگن و هزاتفرح یاوس « ملیف
 قرتکاراک امک .دوب یلهاج یاهملیف , لئام
 هبب رتمک هدومنیفهئارا نآ رد یقوثو هک
 ۲ تال یطول .دربیم تهابش لهاج یاهبیت

 زا . تفرگیم رارق رصیق تمدخ رد
 .هدومل یرگیدیهرهچ ملیف نیرد « یقوئو

 نایب یارب شتروص یمامت زا . :دوشیم "

 ۲۴ هحفص رد هیقب ِ



 انشا داب

 بلطم تب

 یهراد رد

 یهرهچ ثاب
 زور

 دادضا عمج « سالاواس #۶

 شدوخ نفارتعا هب « سالاواسیلت
 مدکی امادراد یسویعفایق سا دادضا عمج
 اما تسا تشز « دتسپایمن زاب یعبط خوش زا

 کز . تسامنیم نادره نیرت یسکس هلمج زا
 تسور تنیز هک یئوم ینعپ « یئابیز تبهوم
 نارگاشامت نیرتشیب لاحنپا اپ تسا مورحم
 لیکشتنارتخد و نانز ار «هلاجوک» هعومجم

 لابقتا همهنیا هراب رد « سالا واسیلت . دناهداد
 : دیوگیم یعبطخوئاب « شروجان پیت زا

 1 تسا یئوشیلب یایند بجع هک یتبلار »

 تخیزاای تساهنآ یگقیلس جک .ژا نپا ملاتیمن
 یرود نیامدرم ینابیزرایعم هک نمش وخ
 یکانتفحو لوحت و رییغت راچدنانچنآ هلامز
 «هناکرس سکسلیمس» ناونعب ارم هک هتشآ
 باختنا نیاز سکچیهرگا . دناهدرکباختنا
 !میتهیضار الماک مردامو نم < دیاینشتوخ
 ینامز كي ٩ دوشیم هچ ار نانز یتسار اما
 هدندرگیمفعض «وتیتنلا و فلدور»رس قرف یاب
 8 «اونازاک» » ادندیتسرپیم ار ناوژنود

 الحو دندرکیم شیاتس (ر «نیتوسار»

 + چک و كرزب ینیب « قارب هلک نیا اب نم
 . مته اهنآ تبب يک رتدب و هرزبیاهنوگ
 یداریاو بیع «ایندن زا یاج كپ منکیم رکف
 »م «ا دشاپ هدرک !دیپ

 یادصااب یاهدنناوخ +
 1 شازخشوگ -

 هسیاپ نیا هب هزورعا« سالاواسرگا
 نابآ !رنآ ء هدیسر تیبوبحم وترهث زا
 ددرک لمحت ار یتاقشم , تسا هدرواین تسدپ

 ۶ هوا یاج هو را شدوخ لوقب هک
 !:دشیمبآ هرطق هرطق

 ازآ رتشیپ « لصالاینانوی رگیزابنیا
 دنکر وطششنهذ هب امنیسرد یزاب رکف کنآ
 بشوگ ی ادص اب یاهدنناوخ . دناوخیم ناوآ

 رد انجینن هک نکدرخ باصعا و شارخ
 هجوگ « دومنیم (رجآ همانرب هک یلحم
 ] دشیم باپان یگنرف
 هجوگ «مهدب ترسنک دوب رارق اجکز ه »
 همه زا نم . دمآیم ملابقتسا هب یگنرف
 , زمرق كنر زا ٌزجبذیآیم مشوخ ینابل كار
 یگنرف هجوگ سب زا هک دیتبر ینامز ابآ
 پارس « دادرک باترپ غیاهناا هب
 ماگنه هک دش روطنبا . مش شوپ زهر
 سابل زا مش روبجت « داماترب یاررچا
 « 1 منک هدافتسا زمرق

 !ندوب رگشلیهایسترسحرد ۶
 امنیبف.هب ندیسریارب « سالاواس

 هابیز هچدی [ رگاتخب
 !.. بش ز هچ

 ] دمهدیم جی وا ۱13نتساط اه یلبخ ۰

 تسعب رام در جین ویا بار هو
 هتخانش یاههرهچ زا ء دمآیمل رانک وا اب
 هیت ناریدم هب . دوب اهویدوسا هش

 ناونعب وا زا هک دومنیم نامتلا اهملیف

 یسکشوگ, اما .دننک هدافتسا رگشل یهایس
 ملیف هیهت ناریدم زا یکی . دوبن راکهدپ

 «یلت» كيدزن ناتسود زا هزورما هک.

 : دیوگیم هراب نیا رد تسا

 و جک هفایق ومیظع هنج نآ اب « یلن»
 ,دّوبسالپ ویدوتسا ورهار رذ هثیمه ء جوعم
 جیودناس تب زا ترابعاک ار شراهنيهاگ
 تجامس ردقنآ .دروخیم [ویدوتسا رد «,دوب

 درپس اهنابرد هب «ویدوتسا سیئر هک دومن

 دصقب .دندید ارصقان دوجب 2
 . درکن یاهدیاف مه راکنیا « دننزب تشک
 ْدندرسک شصخرم ناتسرامین زا هک ینور
 ورصار یوت حش یچییدناب_یورورساب
 تچامس ازا « سیئر . دوب هتسشن ویدوتسا

 شاهدنخ هکنیا مه و دّوب ینابصع مه «یلت»
 روح كنک ناونعب هک دش رارق ء دوب هتفرگ
 .« تننک هدافتسا وا زا :اهملیف

 یوزرآ هب سالاواس « بیترت نیدب
 : تخادرپ اهملیف رد یزاب هب دیسرش دوخ

 دم رب ندروخ كنک هدهع زا بوخ ردقنآ و
 گرم یاهتقن وا هسپ دار یمضت

 » .دننک لوحم

 .دنراد یناش « اهساط هلک

 یافت سالاواسیلت ء رورمب

 مود وین یتح و تفرگ هدهب یرتهم
 مامت رد سالاواس .دندرپم وا هبار یئاهلیف
 یاهدز غور هدرک هناش یاهوماهمایف نیا
 راظتنا وا هک یئابقا او تخب زا اما تشاد

 دوبن یروج شاهفایق . دوبن یربخ دیشگیه
 تفریماجیتن رددنرایسب لوا نشقن واه هک
 تیمها مک او مود ياهشقن رد «یلت» هک
 هب «سنویتما جرج» هکنیا ات . دوش نفد

 كرزب» ملیف دوب رارق « وا . .دیسرشداد
 یفقن «دنک ینادرگر اکار « ملاعناتسادنبرت

 یشقن . تشاذگاو سالاواس هتدهع هب هکر
 ساط یرس دپابیم شاهدننک افیا هک دوب
 شرساک تیاوخسالاواس- زا . دشاب_هتشاد
 :دزادنیب غیت ار

 ار مرس هک تفگر نمب جرج هعیتقو» "
 ی ی امنیس اب دیاب هلک متسناد « مزادنیب غیت

 یرس « تگر زن ینیب و اهشوگ اب یدرم « سالاواسیلت #۶
 . هثیمه یارب. منکی ظفاحادخ ۰

 وب ادومرساب نم یتقو هک دوب
 او نساط هلک اب تسنکمم هنوگچ منک بک

 مدیشکیم .تلاجخ یتح 1 موش قفوم قارب دف
 رسسه مدرکیم رکفنوچب » مورب هناخ هب
 ندیدز | مياهرتخد و «زمادآ یلاس » مموس

 ! دننادرگر سب ارد اشیور او دنوش هک ی ش نم

 او بیس ایند نیای اج كي ء هسک متفگ اما
 منارتخد و نز نوچ تساهدرک ادیپیدا

 هچ » : دندز دایرقاصکی نم ندیدضسب
 دیاب نم تقیقح رد ! «یلت» یاهدش یسکس
 سنویتسا جرج نوید ار ترهش همهنیا

 و مشار تب ار میاهوم درک راداو ارم هک مشاب
 .« مدرکیمن مه ارنآ رکف یتح نم هنرگ

 اب سالاواس ی ترهش « تقیقح رد ایا
 هتخاس «ثیبخ درمهدزاود» روهشم . ملی
 هسن هک یملیف .دش عورش جیردلآ تربار

 ۳: هحفص رد هیقب

 اسنسیاهنبرتبوبحم زا یکی و ینتشاد تسود اما ساط
 ... نویزیولت

 " املیس هراتس ۱۸۵ هرامش . ت ۲۳ هحفص []



 یغسوپ :

 یرادربریوصت كي بلاط «جولب»

 «دوبنرتسو یاهملیف یاوهو لاح رد حوراب

 یدسصبم ایف ریظن رثا نوماریپو اضف و
 لصفرد .دوبارحص «لاخ» ینعی «یپایمیک»
 ناسارخ و مارآ دورو « ملبف یهیحاتتفا
 یاربهدشباختنا رداک هک میراد ارراطف كاب

 ار الاب یهشرکذ هباشت دوجو اقیفد ء نآ

 نیبرود «موز»تک رح دعب و «دنکی م یعادن
 ردک میراد هاگتییا بناجهب ار «یقبقج»
 ثاسیاب و « دوشیم ماوت شزرلاب راک طسو
 یهنومن ؛ هوریم ولجب هنایشان « اجیان ثکم

 رد ب رگید یلکشهب یهتنم ب یهابتشا نینچ
 رد هک اجنآ : .دوشیم رارکت+ زین «كاخ»

 یوسمک و كنریب رونود ملیفیهیحانتفا لصف
 اب و دیارگیم یئانشور هب ناهگ انهب غارچ
 موسهفمو فرح « دوخ یزادنایب یئانشور
 . دزادنایم هولج زا (ر زاسملیف یرکف

 هدروم نیا رد رکذ لباق عوضوم
 .دراد هفیظو برجم رادرُب ریوصت كي هکنیا
 ان راک نیح رد ارشایکینکت تاهابتنا
 «صقان ریوصت ات «دراذگب نایم رد زاسلیف

 نآ یبالتنا یاهموهفم و گنرتیمها هب «ریسگنت» رد و

 لوط رد نادرگر اک تسد یتخ تسا نکعم
 دیدنادیم ششچ و «دروخن نیبرود هبلیف
 . .دنیبن ارنییرود

 نوسچ ینادنمرنه یرادربریوصت راک
 «دحزا شیب ندوب لماک تّع هب « یقیقحب »

 هثپبه « یقمع یاهداریا زا ندوبیلاخ و
 هبار شایکینکت زیچا و كچوک تاهابتفا
 مسلیف یهدننیب هک یوحن هب . دشکیم خر
 «درادنمهار گدنا دروم نیا عقوت یتح « وا

 یاشقنورسکف ساسارب وا راثآ بلاغ نوچ
 دوسجو و « دناهدش يرادربريوصت یلبق
 هنایمنیا رد «رفسه» ای «ماندب»نوچییاهملیف
 یولج یتدم كي». :تسا یفنمعانثتسا كي

 ریوصت ییاهملیف یارب و مدرک لو ار مدوخ
 زا دوب مرظن قباطم هک هنوگنآ هک متشادرب

 یرگید یاهملیف شاهنومن و . دماینرد راک

 هرزدالوفو دمص و یئاکیرمالعم ؛هنشد لثم
 رهتباوخرد هب هک مدیمهف دعبی او . وید
 یتسرد راک « نیاو میوگب كيبل دیابنیزاسلیف
 همزال مهاغت هب ینهج چیه رد نوچ ؛ تسین
 یهرود كينم یارب "العع و . ميدينریمن
 هاگچیه ؛دب ظیارش نوچ « دمآ شیپترتف

 فایب تسرد یرادربریوصت « دناوتیمن
 .تسینزادربریوصتاب باختنا و رداک عون و
 هن و موش هدنوش باختنا متفرگ میمصت
 «... هلش باختنا

 تاعوضوم زا « ماهلا وی ریذپ ریثات
 و ؛تسا دنمرنه كي راک رد ریانپان بانتجا

 و سابحدنمرنه كي. ناونعاب «یقیقح»
 هب « تسین ینثتسه هدعاق نیازا « ریذپ ریثات
 ناج» یاهریوطت «كلاخ» رد هنومن ناونع

 باسحهب ناوتیما ر نیا هک .. دنتسین مک «یدروف

 و . تشاذگ اضف نیاهب زاسلیف ینقالع
 هدنزاس کف ساسارب باختنا نیا هکنيا
 - زادربریوصتهن و تساهدوب

 هکتسا ییاهراک زا لزغ و ریسگنت

 یرادربْریوصت .كنر ددم اب, اراهنآ یقیقح
 طیحمو رکب یاهاضفزا ودره و « تساهدرک

 .دوب هدش ناوارف هجوت « ملیفسخنمدآ لاوحا نادرگر ب رد

 داجیا یاههظحل یقیقح هموئرج« ربواصتءهاگ «لزغ» رد

 . دوشیم میلبف رد هدش

 قوئو رهچونم و نازورفت ره اب_ «ماندب» یرادربملبف ماگنهب یقیقح تعن [۲]

 تسیفیک زا نادرگراک اریز .دوش رارکت

 ماجنا رادربربوصت هک ق«دیق» ای و «موز»
 لسمع راکتبا و تسا عالطایب « دهدیم
 ءهنچ . .تسا طرش هنایم نیارد وا دصردص

 امنیس هراتس س ۱۸۶ هرامش - ۳۶ هحفص ۲.

 نامروشک برس و بونج كنر و بآش وخ
 . تساهدرک هچوت نایاش" یرصب یدافتسا
 كترتیمهآ هب نآ رد هک دوب یملیف ریسگنت
 لاوحا نادرگر ب رد نآیبالقنا یاهموهنت و

 یناوهو لاح "

 «دوب هش ناوارف هجوت « ملیف تسخن_مدآ
 یاهملیف یاضف ادیلش زاسلیف دنچ رهو
 ..صاختا رح و یگنز یاهمرف و نرتسو
 دوس یلصا فده زا و تشاد رظن دم (رنآ

 .. ملیف رد یادرتریوصت یلو هوبهداتفا رود
  یسام و دوب هتفر رتشیپ «یپک» كي دح زا
  یاهدومن و «یزابشوخ» تلاح زا تشاد
 و ۰ هرز یراددوخ لومعم لکشب ثنر
 رد ار كنر ء رتلماک یبهلحرم رد «لزغ»

 هدوبهنروآ زد ملیف یاونحم و فرح ّتفدخ

 یهوئرچ « ربواصت هاگ هک یلععب
 نوصحب ۰ .دوشیم, .ملیف رد هدش داجیایاههظحل

 سا ۱ ست موم نیا زا هچنآ
 متایف ییحاتتفا وتسخن ل صف هب طوبرم

 ینوگلم تلاح نآ رد نیبرود هک تسا

 ؛ دنکیم شدرگ لگنج رد « شاهنافهاع و

 ار یسهاگحبص لملم یاوه ماعت شرن اب و
 مزسیه ۳ درک دهیم

 ایل .نیبرود تاک رح اب هنحص رصانع
 زا هک یلماک يهجینن نینچ مه و« تسا

 یباطم دوخ نیاو . دونیم لصاح مهم نیا
 + یرادرپریوضت هب طوبرم تحب رد هک تسا

 ری و تواکذ هب
 ةچره نش نشور یارب .

 ردارب ۳ يلصف هب مهدیم ناتهجوت روظنم
 یایلک هب بل اب «لرف» + ریگرزب

 تسا

 هک تسابهنآی وسمک سوئاف « مليفیهدهاشم
 ۰ بش لد .زک مارآ یباهش یهباثم هب رودزا

 ۱ تم زا

 : ,تساعوضوم ود نبا نیپام 0 نزاوت

 .دوبیراذرب ربوصت یهنیمز رد قفومیاهبرجت
 ؟ یارب ار همزال ,تیعقوم « ملیفنبا
 ۱وضت راک .رد هیوسلایلع يیاضف ندروآ
 . زا نوچ / هروآ دوجوب «یفیقح» یرادرب

 ,یسنا ربا ياهمّیف رگید یاون
 ی . دوب زادروخرب

 وابیز یاهزیوصت زا یرثا « ملیفنبا رد
 نسح .و « تسین هرظنم شوخ
 7 یلارگ تعیبط رد نوچ ۰ تساهنکن نیمهرد
 با رخلا یایوگ هک یربواصت دوجو « رثا
 هدشیمسح الماک , دشاب ملیف یاهمدآ رارنو
 خساپ بوخ یلبخ « جایتحا نياهب یقیفح و
 دراد هماخآ .:. دهدیم



 ی

 رو و و

 ه (یروهمج سیئرنادرم مانت) ملیف قلاخو اکبرما یامنیس هدنزرا نادرگر اک - ۱

 یامنیسنیشیپ یاههلیف رتشیب رذ هکی | هملک وژانوسرپ - ؟دیسر جواب ملیق نیا نتخاس اب

 -یگنرفناجنف - ۳ یعیطمكلم رصان تکازش اب یحول ریم اضر زا یملیف -- دوب حرم ناریا
 یاهزور نیرخآ - 4 هدش هدروخ ماش  هسوپ هاگدورف - هدیپس و دیفم نمهب تکرشاب یملیف

 ینویزیولت لابرس رد (مالغ) ژانوسرپ رگاغبا هینک - نوهلاکیرور تک رش اب دوبیملیفنآ

 لیماف - زازین و رازیب كرگ, یاهملیف یسکسهراتس-_-هذیقف دالنلآ تکرف ابیملیفس لوادرم
 و صرسح - ولاب تک ملیف رونکآ . كچوک مان - ٩ فورعمرگامنیس و: دنمرنه (رلک)

 یملیف - یتعنص كلاخس۸ دومن ینادرگر اک نام ینوتنآار شیرزطا ریماطوقسس هدیمخ - ۷ عمط

 -یلمنویزیولت ناگدنناوخزا .-ورز ینویزیولت لایرط یلصا رونک راک هینک -هیتیلفوکی دف زآ

 یالیف یمیدق هشیپرنه (نوسیدام) كچوک مان -ینرامو هپت یاهملیفروتکآ لیمافتسود -۰

 یادص ب هنسکش رس جاک س دیشاب هتشادن یگدنز ردامش ميراودیما- ماوقاز [ یکیس ۱۱ نرتسو

 اب تسیا هنارتشرهشیوناب - وبدار یمیدق ناگدنناوخ زا - ۱۳ یقیسوم رد فیفخ و ریز

 راکساهزباج تفایرد هبقفوم امنیسخیرات رد هک ینادرگر اک نیتسخن مان -ب,۱۳ یلس زا یلارجا

 , دلش
 اب

 نابگراتس زا نت تشه ربوصترو 1 ٩

 ,دیئامنیبم یدهاشم ار ناربا .یامنیس روهشم
 هک تسیفاک هفبایم نبا رد تکرث تهچ
 ار هراتسره مان نیئانهب الاب زا بیئرت هب

 .دیسیونبام یارب یو ملیف نیلواماث هفاضاب

 ؛ یدومع +

 هبوناژ بش یارجام و یبجو مین « تشهب زا یرفاسم یاهملیف هقباس اب رادربملیف -۱
 (قشع رب .....) - نارهت ظفاحادخ و نم هفاضاب منهج یاهملیف هراس كچوک مان - ۳

 - تسا یمیرک هلاژ ملیف نیلوآ ماندشاب هارمهیزابجلاب رگا -۳ نیدرف تکرش اب دوب یملیفأ دم هرهب تاقباسم هحفص رلاوجزا و

 اهتت یاهملیف هراتس ت دراد نییشک نابوخ لامسع :نابایبویکشخ ت یواس - یسور قیدصت / ۳۳ را

 لعشم) تب. ناریا امنیسزا. دوب .یملیف + ۵ جاع لحاس رد یروفک - همولاس و یماج 0
 كسچوک مان - ۷ كچوک رافنم ت نامرهق - رتسکنل ترب تکرهاب دوب یعلیق ۰... و ... مهرد تاماک هقلاسم ۶

 تسیریمض ت اذغ یعوت ب۸ یرناک نوش تکر شا دوب یملیف شرتکدس نویزیولن ۳ ِ

 ۱۰ یدرونامیا كايب تک رش اب یملیف ب نولدنلآ تکرش اب هارحت ربتسا یملیف / نا وبل اتوهد

 تاملک فلتخم یاههکت نتسویپ

 نیسراک دراو داماد ولیک دص ملیف اب هک كلاخ ملیف قفوم هرهچ كچوک مان - یسیلگنا لعف

 اهیضعب بح رسی 4 كيد ب امنیس هراتس(ایزام) لیماف - زورپ نتس ٩۱ یقیسوم یعوت ب دش 5

 ناونع + ۱۳ یناوج كهبلق ناطلسو یپسور یاهملیف هراستس هینک - ۱۴ دنرایبناجشرسرب | ار اکیرما یامنیس قفومسیروتگآ مان الاب

 - نروبیه یرذا و نوسراهسکر روهشم هشیپ رته ود تک اب یملیف رانک رد نازاکایلا یاهملیف زا یکی رد هک

 (نارهت) نایکار را ح ِ .دیروآ تسنب «دوبه درک یزاب یتیبنراو

 (نادمه) شم هرصاب هللادپ : هدنتسرف

 زا

 ام زا یرثا رد یو . اکیرما .

 نارودسب تساب طوبرم ربوصت نیا #
 ناگشیپرنه نیرتهتسجرب زا نت هس یناوج
 یرسپس اهنآ زا یرمع نونکا هک دوویلاه
 نسیوصت رد هک اهنآ نیرتلاسونسمک و هدش
 یگلاس ۲۷ سرد زضاح لاح رد تسا هلاس 4

 اهنآ نتخانش هب قفومهچنانچ ! دربیمسب
 دیسپونپ ام یارب ار دوخ یاهباوج دیدیدرگ
 تک اطرف ریاشناب اوخ ناو

 تاقباسم ناگ نزن ارب

 هدیسر حیحص یاهباوج نایم زا #
 هسسک دندیدرگ هدنرب هعرق رفن ۰
 اهمناخ « تساهدیدرگ جرد لیذ رد ناشمان

 (سواک دبنگ) یردنکسا امه - نایاقآو
 اینعفرانب ریش (نا رهت) یردان معیانص هژینم
 حاح رغصا ( رسدور ) یسیوریپدمحا (زیربت)
 يناويل یدمحا ناضمر ( یراجاغآ) یقشاه

 روصنم (ناجنز) یکاین یلغ (ناگرگ)
 (نارهت) هتسجخ میها ربا ( نآرهت )شیا ریپ
 . (نامیلس دجس) روپ یتروث هاوج

 طسوتیناتسرهش زیزع ناگدنرب زیاوج
 ینارهتناگدنرب رثاوج . دیدرگ لاسرا تسپ
 نآ تفایرد یاربتسا ظوفحم هلجم رتفد رد

 +سسنثراهچ ای هبنشهس یاهزور زایکی رد
 تاقباسشخب هلجم هرادا هب یرادا تاعاسرد
 . دن ریگب لیوحت ار دوخ زئاوج و هعجارم
 همانسانش اب یئاسانش تراک دوفن شومارف
 . دیشاب هتشاد هار مهار دوخرادسکع

 ] قاانس
 زا یکیب تسا طوبرم ریز هرترپ

 قامت قفوم نانادرگر اک و ناگشیپرنه

 فومابا هک هش رهاظ زین «لدب» مانب
 تخاش هب قفوم هچنانچ . تساهدوب هارمه

 ژئاوجزا ودیسیونب ار مان دیدیدرگ یو
 ,دیئامن هدافتسا تاقباس هحفص هژیو

 
 امنیس هراتس دس ۱۸۶ هرامش ب ۲۵ هحفص ۲7



 ِ دنا یراددوخ یرارکت
 دن یاس تب ار یتالاوئس هلجم ناک دنناوخ
 یدراوم رد الک و دراد .یراویکع هبنج هک
 "رطظتب هرومیب اهنآهب باوج هک تسا
 لس ریه

 زیزع ناگدنناوخ زا رگیا راب و
 یراز تالارقب زا هک یهاوخیم امیسزاس
 هلحم (یراددوخ
 7 بل لچ ار یرتشیپ تاقبط تیاضو دناوتب
 .آ دیامت

 زا هتح نیا ات

 یرواخ هرهش هژیشود 8
 ننیا تنسهنامدان هک اجف ات

 اکسا ی رتشیب نانادرکراک
 :دناهتشاد تفایرد <

 ردلیاویلیب - 2 (راکتاهس) راپاومایلیو
 ود ) یتیوهیکنام فزوج - (راکسا ود)
 یزید ت (راکتساهب) ۱ زیاک نا رف (راکینا
 .(راکساود) نیل

 انار یقوئو زورهب یگنر سکع ۷
 اتمش تفونآ . ياهدرک باچ"تارکب لاحب
 ار ازورهپ یکنر سکع !رچ هک دینکیم هلک
 زورهب سکع مهزاب لاجهبا؟میاهدرکن پاچت
 .دومن ميهاوخ پاچ بسانم تصرف ند ار

 ناجیئاد » زا دعب یئاوقت رصان - ۳

 عورش ار یرگید ینویزیولت لایرس «نوئلپان
0 

 ءارآتمکج نیسجمالغ یافآ 8

 نارکا رد رابکپ «لزغ» ملیف ب۱

 زا . تسا هدش هداد شیامن اهامنیس یمومع

 . ميعالطایب « اهامنیسزد نآ مودراب شیامن

 ساپس هزیاجلاحب ات یرداقجریا ب ۲
 تل و
 رد ار امش یلاسرا ,یاهلودج ب ۳

 فایرد

 میداد آف تاقپاسم هحفص لوئس. رایتخا

 . دهدب اراهنآ پئاچ بیترت
 هلجم یناریا بلاطم هک دینیبیم -

 الا نهپ ۰ تسا يجراخ بلاطم زا رتدابز

 هلجمتاحفصزا هحفص دنچ نداد صاصتخآ"
 بلاطم و ناهج یامنیس یاهدادیور پاچ هبب
 ازا یرایسب هک تسنآ تسهجب « یجراخ

 یراغغ هللادبع یاقآ 8

 هرظن دروم یاهملیف ناو یاد ۱
 ابع « امش

 كمنآ - (بیرق روپاش) "هصاقر

 شوبزاد) ۳۳ ساملاس ( شاتیرح ورسخ )
 تا( مدقع لالج ) هرجنپ - (یلوجرهم
 .(یمتاح یلع) یقوط

 نیرضآ شون و داردیعسریخت - ۷
 هسرد ودبیا ! دناهدرکن جاودزا رگیدکیاب

 و «كرزب تونتکس» و «كدصاق» ملیف

 دناهدوب یزابمه رگیدکی اب «یرتسک اخ»
 اد نخ مراد شب ان تا لع یو

 دلج یور رد ارش ویرادس کع
 تیاضر ميراودیما . ماهدرک باچهرامش نیمه
 . ميشاسب هدرک بلج باب .نيا زا ارامش

 یاههرامشیارب دشاب مه شویزا

 ... تام هشیس یوسنآ

 . تسا ههرگلل
 رتسوپ _نداتسرفزا بم ۳

 ! دیرادب نامروذعم امش یاربراتس
 بایماک اضر یاقآ

 هعرق رد امش نپوک هکنآ یارب - ۱
 هراتتس ناگدنناوخ هب نادنمرنه هیدهیمک
 رسمیت لای ود . دوش هداد تکرش امنیس

 .دیئامن لاسرا نپوک ره هارمهب هدشن لطاب
 زا یبلاج كرتشم سکع هچنانچ ب ۲

 . دسر نامتسدب نیرفآشونو رهورفالیل
 . دیزروم یهاوخ مادقا نآ پاچب

 تسد رد.« تراغ»م ایا

 ۳ هک ی و و دوش
 هنتفگ ان اذهعم :درادن ارامنیس هب .تشگ ز اپ

 زا كرتشم ملیف هسود یلضاف زا هک دنامن
 .تسا [شیامن هدامآ هیکزت و نارپا یامنیس
 . دمآ دهاوخ نارکا یوربهک

 ویدارقیرط زا یشابطایخ نسح اب به
 .دیئامن. لصاح سامت دیناوتیم نویزیوات

 یلامج دیمحیاقآ
 ترابع « مدزیو نمرون یاهملیف تسیل

 بزوردرم ب هاگشورف رد لاجنج
 تنک كلاپهشیش - شک و تا - نک فاص هداج

 اگنزبرس - نک زا
 یپیه  نمزون - شورفریش - یشاب باصق
 هم. هدش

 یدنوامد یلع یاقآ 8
 «اهنامسآ زارفرب » ملیف نیدرف زا

 ار ملیف نیا . دمآ دهاوخ نازکا یورب
 . تساهتخاس شدوخ

 ملیف رد تسین رارق نیدرف « ریخت
 نامزاس انمض . دنک یزاب یئایمیک هزات
 < ملیف نیدورف » «نیدرف یزاسلیف لقتسم
 . درادمان

 : زا تسا

 -س اضف رد نمرون

 نایوجهاد زا دنچ ینت ریذیلد شالتیمرمث «تام هثیش یوسنآ» 8
 دسیدرت رگنایب « يرتميلیم ۱۸ ملیفنیا : تسا كيتامارد یاهرنه هدکشناد
 یقلعت , وسکی زا تسا قلعم « یفطاعشکاشکو د خزرسب رد هک تسیناوج
 زا و .دریگیم لکش «رهاوخ» دوجورد هک دراد دوخ یداوناخ هب نیداینب

 یاهزرم . دناوخیم دوخ هب ار وا هک تسیقثع یمهداهن ورگ رد لد وس رگید
 .. دزاسیم نادرگ رس « ینطاعیسوسقو شکرد ارن اوج « قلعت

 یاب نیا : رادربملیف لق هاوخریخنسح : نادرگراک و هدنسیون ل

 ِ روتاروکد اک ینانثطع تفع«یسانشایرث « ناتوپ یلع : نارگیزاب 8
 . یراصنا مثتحم

 زورهب :

 قیفوتار نیا یامادا رد « هدرکلیصحت ناشنود نیا یارب , امنیصراتس

 ء تسدنهوزرآ بثاطمهنوگتیا بلاط امنیس هراتس دهن

 امتیس هراتس س ۱۸6 هرامش _ - ۳٩ هحفص جو

 را یزاسب .لیف "ره: لا ۷ ناتس -

 و شورا

 اهسنمض اجنیا رد . تساهدش

 یفیرش ورسخ ؛ زا یلاسزآژاتنوم

 هتسا ریپ یضترم یاقآ لا

 مارهت اب (هدنناوخ) مارهش ۱
 یستبن (ناریا یاهنیسلاسرخ یگیزاب)
 1 ع درادن

 لاحب ان (هدنناوخ) مارهش - ۲
 9 زره یاهفلع - نابیرغ بش : یاهملیف
 . تسا هدرک یزاب «دن ریمیم كاخرداهیهام»

 . .. . یترعن یلع یاقآ 8
 یموب هد » و « حتاف» یاهبلیف ۱

 هدرک یزاب اهنآرد یمیطمكاسک «ولوچزوک
 وند تساهدمایت نارکایورب زونه « تسا

 . تسین مولعم ملیف ودنپا شیامن قیقد
 . شاد لایرسرد یدمحا رهچونم -۲

 و حاط توافتم شقن قد رد « هود نودبآ
 بهلیث یو زا . « ینلآ تاجواناک» دوبهدش
 او شیامن غدامآ ینامو میرم ونیموکحم :یاهی
 + دشابیم هیهت تسد رد «رمش» ملیف

 .دنترابع یروپ و تدحویاعملیف - ۳

 ,یدرم - رویز -- یکنرف سورع : زا
 .نارتگشوخ - تشهبات مدقکپ - یشق رد

 |... .یربکاالهف هزیهود 8
 زونه « پش دادتما رد » ملیف

  تسا رارق ار ملیف نیا . تساهتفرن نیبرود

 .. دسس وشوکوگ تکرشاب شویرادریژج
 . دزاسب ینارگنک

7 ۷ 
 یدایزی اههمان ۰ زیخا هتفهود یکی فرظ

 تساهدیسر ام تسدب .هلجم ناکدنناوخ زا
 نسظن راهظا هلجم بلاطم هرابرد نآ یطهک

 همان ام یارب+ ؟ زی
 : مينکیم رکذاراهنآ

 نیس ان فابلاش نابش - یمیحر روپزیورپ
 بیادمحم ورسخ ب عیفر هموصعم بیردیح

 +ابپر لدریش هرهش - یناجزارب رفعج
 ِ تیفط اعلوسر - هدازرفعج زیبماک-یمیرک
 كنشوسه ویبجر یلعتسود - یئاضر میرک

 ِ » راک



 ... اههراشا ۴

 ناونع «یزاسملیف لماک بانک » ۳1
 رد لاحب ات هک تسا یبانک نیرفعماج "

 هدیدرگ رشتنم ابند رد یزاسمایف راک هراب
 ۰ تسا

 یزاسلیف راک « باتک نیا رد
 یناسک و تسا هتفرگ رارف یسرربدروم
 یم « دنتسه دنمقالع یزاسلیف هب هک
 نیایشزومآ .تاکن رب هیکت اب دنناوت
 . دننک هبرجت ار یزاسمابف ۰« بانک

 تیاضربلجرطاخ هب اهنیس هرات ,  ب
 راتسا وخهک دهلجم ناگدننا وخ زا هتسدفآ
 راک هراب رد یکینکت و یشزومآ بلاطم

 همجرتهرامش نیا زا « دنتسه یزاسملیف ۲

 : دنکیم پاچ ار باتک نیا لماگ
 امنیس هراتس ناگدننوخ زا هثببللا "

  یزاسملیف راک هراب رددن رادتس ود هک

 تمسق هعلاطم اب «دننادب رتهب و رتشب
 «یزاسمهبف» بلاطم یرس فلتخم یاه 1

 انشآ راک نیا اب مدق هب مدق دنناوتیم
 زا تمسق نیتسخن همج رت كنبا . دنوش
 . دیئامن هعلاطم ار بلاطم یرس نا

 یقیاقحدیاب دیوش دنمقالع یزاسملیف هب هکنیا زا لبق
 هچب دینادب دیاب .دینادب یزاسملیف رازبا وملیفهرابردار
 ,دیدرکیم رکف دیاش ؟ تسا دنچ اهنآ تمیق ودیرادزاین یلیاسو
 اما . تسا نیبرود یزاسلیف یاربیرورض هلیسو نیلوا هک

 دیرخ یارب مه یا هجدوب دیاب نیبرود رب ءوالع تقیقح رد
 هک تبین یبوخ راک اریز . دیریگب رظنرد روتکژ ورپك +
 ضرف .دینیبب ارنآ دیئاوتن اما دینک یرادربملیف دیناوتب
 یدوزب ملیف ندید یارب مه نأتسود روتکژ ورپ نتفرگ
 . دوشیم روآ لالع

 (رونک ژورپو نیبرود ) هلیسو ود نیا نتشاد تقیقحرد

 میوگب دیاب- منکیم رکف روظنیا نم مه دیاش  تسا یرورض
 همههک تسین یلغش زونه یساکع اب هسیاقم ماقم رد نتخاس ملیف

 لسسیاسو ناگدنزاس دحب یب ششوک مغریلع . دشاب هدش
 رکف نودب سکچیه « نآ ندرک هیهت ناسآ یارب یزاسلیف
 . دوشیمن هتشر نیا دراو یسررب و

 نیبرود كي و دیورب یهاگشورف لخادب دیناوتیم
 ناتشوخ آ زارگا . دیرخب یلبقیسررب چیه نودب ار یساکع
 نیبرود رگا . دیرخیم رگید یکی و دیشورفیم |رثآ دماین
 قرف یلوا اب دروخیم ناب هک یملیفهزادنا رظن زا یمود
 رد هک دیوشیم روبجم یناساب اریزتسین یمهم ًهلئسم تشاد
 یستح . دیهاوخب ۱۲۰ مّلیف ۰ ۱۲۷ ملیف الثم یاجب هدنیآ

 نیبروددیناوتیم نوچ دینک ظفح ار ۱۳۰ ددعتسین جایتحا

 وا زاو دیهدب تسا هدانسیا ناوخشیپتشپ هکیسکبار دوخ
 درب امشب تسامش نیبرود بسانم یملیف دینک شهاوخ
 ییبزود یتقو .دراد فالتخا یلک سکعاب ملیف هکیلاحرد
 تسارنهب اي تسا نآبسانم نیعم هزادنااب ملیف كي دیرخیم
 یهیدب . دراد ینیعم سایقم و هزادنا نیبرود نآ ميئوگب

 سایقم هک دیرادزاینیرونکژ ورپ كيب یرادربملیفزادعبتسا

 ژاتنوملئاسویتقو نآ زا دعب . دشاب نیبرود هزادنا نامهب نآ

 . دشاب ملیفسایقم نامهرد زیناهنآدیاب "دیزخیم مه
 روتامآزاسملیف هک دوشیم هداد نیا یارب تاحیضوت نیا

 زاسملیف. دشاب هتشاد هجوت هزادنا و «قیقد سایقم» هب اللماک

 !رنآ نامتخاسو نیبرود هزادنا و متیف هزادنا رابکی روتامآ
 وا دراذگیم نیبرود لخاد رد ار یملیف و دراپسیم رطاخب

 تسا نکمم دنکیمن ضوع دوز یلیخ ار سایقم نیا الامتحا
 سایقم نیمه اب ملیف و نیرود نیا هک دسرب هجیتن ناب
 . تساارتهب هیقب زاو تسوا ها وخلد
 هزادناحیحص باختنا نیمه و تسا مهم یرادربملیف یارب
 ِز ؛رتهب تروصب ماگ نلوا رد ار امش دناوتیم هک ت سا
 . دروآ رد

 دا

 :دنیوگیمملیفراکر د مدرم زا ياهدع هک مرادنیکشچیه الاح
 «مراد نآ هزادنا هراب رد یلاوئس ملیف نتخاس زاغآ رد یم»

 رصع نيا رد امنیس نیدراو هزات ابعوضوم نیا هراب رد اهنآ
 باختنا كي طقفهک دنسریم هجیتن نیاب و دننکیم ثحب نامز و
 نیامهاوخیمننم . تسه تشهرپوسمهنآ ودراددوجوهالقاع
 + منکه ثطخت ار عوضوم

 هک یثاهرونکژ ورپ و یئامنیس دیدج یاهنیبرود تیرثکا
 ملیف یاربدناهدش هتشاذگ شورف ضرعمب رازاب رد زورما

 اهرونکژ ورپ نيا رازبا و لیاسو . دناهدش .حرط تشه رپوس

 هچره - تسه دیهاوخب هک ردق ره مک ای دایز اهنیبرود و
 شنازراای نارگ دیناوتیمدیرادهک یاهجدوبابقباطم دیهاوخب

 .دینک ادیپ رازاب رد (ر

 یکیتسالپ جیرتراک رد و تسا نازرا تشه رپوس ملیف
 رطخ چیه نودب باتفآ رون رد یتح هک دراد زارق رون دض

 رپوسمتسیس . دیراذگب نیبرود ردا رنآ دیناوتیم یگدید رون
 درک ميهاوختبحص نآ هراب رد شخب نیمه رد هک تشه
 زا دیراد هک یکینکت یهاگآ كدنا اب ات دزاسیم رداق ارامش

 (باتفآر ون) یجراخ ای (یعونصم رو ) یلخاد یگنر ملیف
 . دیروآ تسدب یلوبق لباق هجیتن و دینک هدافتسا

 رکف تسا نکمم امش دوخ روطنیمهس ام زا یمک هدع

 لاحرهب . دیراد مزال تشه رپوس زا ریغ یرگید زیچ دینک
 یتاصخشم یگمه هک دنراددوجو رگید یاهسایقمابیئاهملیف
 دوز اي رید دیدنمقالع هک هنوگنامه , دنراد دوخب طوبرم

 بوخ زین نآ بیاعم و ایازمب دیاب دیوش علطم اهنآ هرابرد

۱ 

 هکنیا تیاهن , دیهد را رق یبایزرا دروم ار اهنآ و دیوش هاگآ
 ار تشه رپوس و دیوش تیرثکا هدیقع عبات مه امشتسا نکمم
 تسدزا ار یزیچ یسررب نیا زامک تسد اما دینک باختنا
 فلتخم یاههزادنادرومرد (ر دوخ هقالع نازیم هکلب دیهدیمن

 .دینکیم یبایزرا ملیف

 دوجوم یاهملیف دیهد هزاجا عوضومن دش نشور یارب
 ِ :مینک یسرربار فلتخم یاههزادنا رد

 یرتمیلیم ۵
 هک تسههدافتسا دروم یتراجت امنیس ردملیف هزادنانیا

 قیرطب توافتم یاهملیف زا یضعب هزورما) . تسا درادناتسا
 ( .تسا یلانثتسا هک دنوشیم هیهت یرتمیلیم ۰

 رنکچوک .یاههزادنا هکنیازآلبق یرتمیلیم ۳۵ ملیف
 اما .دوب هدافتنا دروم اهروتامآ هلیسوب دنیآدوجوب ملیف
 تمیقارپز تساهسیرغ اهروتامآ یارباعقاو ۳۵ ملیفزورما
 اهنت . تسانارگ هداعلاقوف شزابندروم لیاسو مامن و نآ
 نشیمینا هاتوک ملیف كي مدید دروم نیا رد نم هک یئانثتسا
 كربس"شیامن اتب ار ریس راکر اوس رگر اک هطبار هک دوب

 . .دوب مک ملیف جراخمودا دیمناشن

 یرتمیلیم

 زین یاهفرح نا زاسهلیف هدافتسا دروم یبیجع روطب هزورما اما

 یتعضو صصخت یاهملیف و نوبزیولترد اصوصخم - . تسه
 یروتامآ ملیفهزادنا نیرتگر زب رضاحلاح رد یرتمیلبم ۱۷ملیف
 1 , تساراد اریریوصت تیفیک نیرتهباتعیبظ و تسا

 آ توفره تمیقو تساهروتامآیارب ملیف نیرتنارگ
 ندوب كلرزب تلعب . تسا تشه رپوستوفره تمیقربا ربود
 شیب اب اپ ۱۰ ضرعب یاهدرپ یوررب شیامن عقوم,- رداک

 تبات دهدیم هزاجا ناکمانیا دنک رپار هدرپ مامت تسا رداق

 ناشن زین كرزب یاهرالات رد نایچاشامت یارب ار ملیف عون نیا
 یرتمیلیم٩۱ یاهتاراپآ اب ندنل یامنیسیاهنلاسزا یضعب .داد
 میهاوخب رگا .دنلوغشم رانکبیرتمیلیم ۳۵یبوخنامهب
 شیامن زا هک یلماع اهنت ميئوگب دیاب مینک تبحص ینف یمک

 یاههلیف هک تسنآ دنکیم یناییتشپ نویزبولت رد ۱5 ملیف
 یاههاگتسدابو لاکشا ابدیاب ار٩۱ زا رتکچوک هزادناب یروتامآ
 ..داد شیامن درادناتسا ربغ

 بوختیفیک یرتمیلیم ۱٩ ملیف زایتما نیرتمهم دیاش
 اهروتامآ الومعم . دوشیم هیهت نآ زا هک تسا یئاه یپک

 ۴۵ هحفص رد هیقب

 امنیس هراتس - ۱۸۵ هرامش بت ۳۷ هحفص ۲7



 ۱۵۷۵ متفهو لهچ لاس

 ۱۵۷۴ لاس یامنیس یارب
 مودهدناوخ ردپ ۰ 5 .
 و ۳ ۳

 ۰ دنکیم یفالت

 لواهدناوخ ردپ هک ۷۳ لاس رد...

 وم مش ریلع الوپاک دروف سیسنارف |
 میلست هراباک ملیف لباتم رد شیراجت "

 تسدبیدایززیا وج دوب هتسناوتن و هدش
 نیا مود هنناوخ ردپ لاح - دروابب

 و تسا هدش رضاح یفالت هب زاسلیف
 سوقباب «ینل» شبیقر نیرت كيدرن

 زاسملفود نیا زاب هکنیا بیجع و تسا ,
 رد زیامتم و ادص ورس رپ ملبق ود اب

 رارق مه یورردور رلکسا
 : لبق هعفد زا شییالوباک اما س دن ریگیم
 ری سا را .شراک هب تسن |

 . دیامن بسک یاههجو دناوتب
 الوپاک «هملاکم» ملیق نیا رب هوالع

 لابتدب و دراد روضح هتباسم نب رد زین
 « یمنهجشارخ نامسآ» ملبف هس نبا
 نموری«اهینبچ هلح»+» و نم رابگ ناج
 . دناهدش فیدر مه یکسال وب

 لا»هک یئاهنفلاخم و تاضا رتعااب

 رگبزابود «نمفوه نیتساد» و «ونیچاپ
 هزباج یارب هش دزمان و یا

 زا لبق زور دنچ یرگیزاب نیرتهب
 بنز ادنایمهآ رب راکسآمسا رم یرا رگ رب
 راکسا زیث راب نبا هک دوشیم هدز سدح
 یاهیش ییب شب یاهدادیور دهاش

 . دش دهاوخ
 ها رد رگیزاب ود نبا

 رطاخب هک دندوب هدرک مالعا دوخ یاه
 لعتف هن راکسا یاهیایزرا اب تغلاخم
 یتحهکلبتفریذپ دنها وخن ار یاهزباج

 دنها وخن مه نآ یرا زگ رب لحم هب مدق
 وضع ناکد نهد یار .نوچ - تشاذگ
 هک دناهداد ناش نونکات یمداک ۲
 هتشاد یحیحص و تسررد رظن دنناوتیمن
 : یاهنواضف نینچ نیا و دنشاب
 ۱ یاهشزرا دوخبدوخ ساسا و
 ّ . دنکیم یفن ار

 ناگدش دزمان ریاس زا یتح اهنآ

 ۱۸۵ هرامش .- ۳۸ هحفص ۲7

 تفلاخم راکسا میرحت اب هک دنهاوخیم
 یا ربیناجن هار ات دنهد ناشن ار دوخ
 ضارتعا یاهدابرف اما دوش ادیپنآ

 یمنیعیسوساکعنا رگیزاب ود نیا زیمآ
 روش و قوش نامه اب یمداک آ و دبای
 نیمتفه ولهچ ینابرب هب دوخ یانشآ
 نلاس رگیدراب و دنک ی م مادقانآ هرود

 رونردقرخ :سلجنآس ول یتیسبوم زک رم
 ابیزو ناگر زب و دوشیم لمجت وگنرو
 روشک رباس یاهامنیس و دووبلاه نابور
 . ددرگیم اریذپ ار اه

 نیدمکآ «پوهباب» رگیاد راب
 تا ادم اهنت اهنت راب نیدنچ هک یمیدق

 سیالاپ"هب دوب"راکسا یهنحص درم و

 هژیو یاه ینابز نیریش اب و دوریم
 دزاسیمیراج ار راکسا همانرب دوخ
 ثكسک هب مه «ارتانیس كنارف» سپس
 هاگ و كل رتشم روط هاگ و دیآیم وا
 نس یور رد ار همان رب یارجا تبون هب

 ِ . دریگیم هدهعب
 ما رآ ی لیخ مسا رم نناراظتنا فالخرب

 جیردتب و دوریم شیپ هثداح نودب و
 سدح دوشیم: مالعا ناگدنرب مان هک
 ردبپ و دنک ی م ادیب ا> ال ویاک

 هزیاج ٩ تفایرداب اعمج وا ینا هدناوخ
 6 «ینل »زا و هنگ یم یقالت راکسا

 . .دنفایم شیپ سوفباب

 اهن هراس

 ر زک اهدراوه هژیو هزیاج نبو ناج

 مود دیناوخ ردپ هب هک یزیاوج
 : زا دنترابع دریگیم قلعت

 هنحص یحارط نیرته"هزیاج - ۱

 (سپرالاوات نید)
 یق یتقق نرته هری ۲

 اجشا رد (الوپاک نیامراک تاقورونین)
 نیامراک هک میوش روآ داب"تسمزا
 «لو باک روف سینا رف ردپ» الوپاک

 یا

 شا رسخنامسآ) رتسآدرف هزیاج نیا

 (نیشتآ هلولگ) زجیرب فج (یمنهج
 ( مود هدناوخ ردپ) گر سا رتسا یلو
 دندوب هدش دزمان مه

 ینادرگر اک نیرتهب هزباچ - ه
 (الوپاک دروف سسنارف)

 لاس ملیف نیرتهپ هزیاج - ٩

 نیک ۳ ود و درم مود

 یا لی بیوزیج ره ینقو

 تی هاچ ۳ و
 1 ی

 سوفباب نوچمه یناز
 یارب زور), وقورتآ و سنا رف ِس
 (۱هینیچهلحم )یکسنالوپ نهور .(بش

 راک (ذوفن تحت نز)
 . دمآ یمن

 دناوتیم ن نر لات ۱ ۲

 یامن "یون جوم هب بستنم ناناوج زا
 نازاسهایف هلمج زا وا و دشاب اکیرما
 تاناکما و تردق هک تسا یرکفنشور

 راکفا تمدخهبا ر اکیرما یامنیس یکینکت
 یئامنیس هب و هدروآ یئون یاههنیاو
 شاهداعلا قوف شورف هک دون هتفد تسد
 ار یزاسلبف یاه یناپمک نابحاص

 نابحاص شاهیگ یو و درکبم یضا

 .دهدیمواهبا

 .. ار اههقیلس
 فوم نیا زا سپ «الوپاک»

 دش مها وخقفوم هک متسنادیم . دیوگیم
 لوا هدناوخردپ ملیف راک یتفو نوچ
 یاههنحص زا یضعج مدبد « دش مامت

 بآ زا «دوب مهاوخلد هک روطنآ نآ

 هک مدرکبم رکف و س دناهنماین رد
 ارنآ متسناوتیم رگا کنیم بوخ هچ

 ملیف و هبش رید رگید اما مزاسب هرابود ۳
 . دوب دامن هدامآ

 هک دوب! رکف نیمه ریثات
 هماداار هدناوخردپ هار متفرگ میمصت

 دتیدجت ارنآ نتخاس هبرجت و مهدب
 ملا نتخاس رکف .بینرت نیدب و منک
 تا شیپ مبا رب «مود هدناوخ ردپ»

 هک متسنادیم راب نیا اهتنم

 ار میاه هتساوخ دباب هنوگچ و مهاوخبم
 سس ملاب هنشاد یلماک ملبف ات منک هداپ

 یلوا زا مود هدنا وخ ردپ نم داغتعا هب
 زتسهن راکسا هک میدید و تسا رتلماک
 , ۰. تشاذگ هحص نم رظن نيا هب

 ثاسمیلرش» .نشج یهمادا اب +
 «لاک ابذرول» و«سپوبدیماس» « نیل
 "همان ربودتوشیم توعد نس یالاب هب زین
 :دننکی م ارجا راضح یارب یئاه

 زا دوخ لیلجت یهبادا رد یمداکآ
 : هرود نبا رد امنیس مان بحاص ناگر زب
 ؟زک ااه دراوه» هبار دوخ هژیو زیاوج

 ملیف «رآ ونر ناز» و دوولاه ربد ربپ 1

 . دنک ی م میدن یوسنا رف رادمان زارسب
 نیوذاج ار س زک اهدراوه هزیاج "

 مسارم ننا رد نوچ «رآ وئر ناژ»
 هب ار شاهزیاج دزا.دن روضح و تک رش

 رد واو - دنراپسیم «نمگ- یدب رگنیا»

 لمح دوخ اب دیابار راکسا ود بش نیا
 ملی رد یزاب رطاخب نوچ - دنک
 یندیب «ریسلاعبرس راطق رد تیانج»
 ۱۱۰۲۱ ییرتهپ هزباج ء درب تمول

 ۳۲هلحفص رد هبقب

 . تساهداد واهب ار الوپاک دروف سیسنارف هزیاج ناهیدلگ



 امنیسرد ار دوخ تیلاعف اریخا هک تسا یدیدج هرهچ « یمیرک هفطاع ]

 تسد یرف و بآ ربز دایرف « نکش تب ٍتف رد نونکات و هدرک زاغآ

 دست

2 2 ِ 

 باوخو هتسخ یاهفایق اب یدرم

 هدنشورفهبو دش هناخوراد دراو

 اره انار خش بل او
 هبرگ تسا یفاک هک :هدشکبس یردقب
 اتدورب هار طایح راوبد یوز هیاسمه

 موش رادیب شیاب یادص.زآ
 هنپ ار یگنر دیفس ردوپ زاساود

 تفگ و داد نان یرتشم
 ,تیناهتردیاود نياز تیامرنب

 دیابرادقم هچ یزور . مرکشتم -
 1 ؟ مروخ

 زا یرتق طقف !سه ناتتوخ -
 رد ا

 نامهم ریسفت
 یمیدقیاه هناخ زا تبحص یسلجمرد

 تقر یرپ و نچاه نآرد دنیوگیم هکدوب
 یم رفلکی ! دراد دمآو

 ۳ ۳ یاطق تارد بم نم

 . تسا هدومن شقت ياهباهگنسق
 هبده امنیس هراتس هلجناگدنناوخب «ظلطمویللدم» كي هتفه نیآ اره یو

 . .تسا هدومن

 یوت رگید هک میدوب لاحشوخ ردقچ

 مینک لمحت ار شیادص مهاو

 یشک هعرق دد مهاوخیم

 دار دیعس هیده هدن رب

 !صحم یاقآ دار دیعس هبده تفایردیاربهدبسر یاه نیوکآ نایمزا

 ناشیا . دندیدرگ باختنا هعرق دیقب اتسور تاعوبطم - جرک نکاس یغازآ
 رتفدب هتفه مایا یاهزور زا یکی رهظ زادعب دوخهبده تفایرد یا رب دنناوتبم|

 . دنیامن ةعجا رم هلجم
 دعب اهناتسرهش زا هلجم ناگدنناوخ زا یضعبیاهنیوکهکنآ >ب نمض رد

 ناگدنرب مان مالعا تدم هرامش نیا زادبدرگیم تفایرد هدنرب مات مالعا زا

 . دیابیم شيازفا هتفه راهچ هباباده

 .دیهدبهبرگ هبو دینک لح رب

 مهدیاب الاح « شمپدیدیم رتمک اهملیف

 زا یتمسق ردو مدپنش یئادص "بش طساوا

 لکیه كيب مشچ « مدوب نآرد هک ینلاس
 . دانفا تشاد ار یفالا هفایق هک كرزب

 تافارخ فلاخم هک راضح زا یکی

 : تفگد وب
 نم . تسا غورد اهفرح نیا اقآ -

 راوپدب هک ار ناتدوخ هیاس امش هک منئمطم
 هک یاهدرک لابخ و دیاهدبد دوب هدانفا

 9 تسا نج

 یئوجهفرص ۴
 ناتسود زا یکی یناشن رفنکی

 ادزایکبدرکیم رکف نوچ و .درک مگ
 وب فورعم يلوج هفرصو یسیسخ هب هک
 . درک واب یفارگلت «دنادیم اروا یناقن

 و دینادیف ار نیورپ سرنآ ایا

 : داد باوج یفارگلت ناسا «هلب»

 وه شزپر جالع
 یجئر شیاهوم شزیر زا هک یمناخ

 شیرامیبحالعو تفر تسوپ رتکد شیپ درب
 یاهخسن هنیاعم زادعب رتکد .دش راتساوخار

 رسببشببش . ماهداد یریمخ تفگ و تش
 هتفهکی زادعب . دیروشب حبصو دیلامب نات
 فقوتنانیاهوم شزیر هک دیشاب نتمطم
 : دش دهاوخ

 هک یاهلکاب مناخ دعب هتفهکی
 تفررتکد شیپ نانک نویش دوب هدش ساط

 هکدوبیئاود هچ نیا « رتکد» : تفگو
 شزبرهنفهکیزادعب یتفگن_هگم ٩ یداد نمهب
 0 .«!؟هشیمفقوتم میاهوم

 تفگو درک مناخ هلکب یهاگن رتکد
 زادعسسب هگم متنگن امشبغورد هکنم مناخ

 .1؟ هزیریم ناتیاهوم مه زونه هتفهکی .

 امتیس هراتس ت ۱۸6 هرامش ۳۵ هحفص حب



 دن ولیلج سابع : اب ییوگ و!تفگ,

 شایفامنیس هتخاس نیتسخن شیامن تیسانمپ

 (یدب ۳2 هچ را زاب هب تول راش»

 تم

 8۱۰ مراد وزرآیظیارش ره رخ تنها 1 ۰ و تفگ نیا رد . دزاسیم 0... تولراش» ۳
 .مدوخ هار دس ار تالکشم و : مک لابتد ار -یاهفرح یامنیس یاهرسدرد زا وا ء دونش

 ۰ منادن شایبامنیس ملبق نیتسخن نتخاس یگنوگچ و
 رواب هب هزادنا هچ ات ینک یم روصت ۲7 هدرک تبحص «دیآیم هچرازاب هب تولراش» ِ

 ۳ فراک یلمع یلحرم رد تدوخ یاه ص دماین نارکا یورب زونه هک «هللادبع»

 7 ؟:یاهدناشوب لمع یهماج نا . تسا هداد يراب « تسا

 ۱ هتساوت ایند زد ینادرگراک چیه « راظتنا اههام زا دعن هرخالاب 7 رتات رد رگیزابجناونعهت نیا زا شیپ

 . هداسپ ۱ شرک نیلوا.ر نارکا یورب دیآیم هچرازاب"هب :تولراش و هبهت نامزاس و . هتشاد تیلاعف دازرهش

 راک ره یارب 0 راک ماجنا یهیحور .ینک ی م روصت . دمآ روطب . هدومن سست ار «اردف» مایف شخب

 . یاهراک و.تسا 1 هزات دلوت كي نادرک ؟ یش ردو تساهدرک هبرجت از رثاثت و امنیس یلک
 | اد اراک كمي هب دناوتیم هک .تسا یدعب . تسا لوغشم یزاسهلبف راک هب رضاح لاح

 زابهلیف راک | دناوتیم اب آ هک .دنامهفب ۶ یدوجواب دیوگيم و « دراد نس لاس ۰

 ۱۳ بآرب هاوخلد رایعم كاب رد هدید ار راکت و و مدوب ۳ لابتسب |. دید هشیمه دهاوخیم « دراذگی منسهب اره

 ۱ ۲ مهجرازاب هب راه لاحع زهب سس مدح نوت یزیسافتو متر زا . دنک ظفح امنیس نیا رد ار شاهناناوج

 | دیاب یلو ۰ تسامنیس رد نم راک نیلوا هرم ور امنیس هب متسناوث مه هرخالاب و مدیدیم یدهملیف ما « هدش هلاچم یاهمدآ»

 ) یاهرکف یمامت لضاح ملیف نیا هک مبوکب یتیم قفاع طقاو نوچ نیا ربات . مک ۱۱ یهلکفتم رصانع هوریگ اب ارنآ هک «تسوا

 تسا هدرک یزاب« ..:"تولراش» ردیئارسکی رون ها رفهبیجراخ هراتس كي 2 . تسا هدش سجمیاهچرازاب ریز یاضف «... تولراش» رد ۲]

 امتیس هراتس - ۱۸۶ هزامش ۳۰ هحفص مچ



 ۰ نم یدعب ملیف یلو تسین امنیس زا نم
 . دنکیم لماک ار هار نیا نیقب ردق

 ردادص خنها !امه متسناوتت « ملیف نیا ردنم

 یامنیسردلمعنیا _یلک روطبو«منک لصاحا ردص
 هبنم دوجونبااب یلو .دراد تیمومع ام یلعف
 ماک نیلوآ نوچ . منک یمراختفا مملیف نیلوا
 درومیهنپمزردارراک ناکما و« دوبامنیس رد نم
 . تخاس سیمماهقالع

 هشيگ ردار تیقفوم یسراف یامنیس یکامرکا
 دشابیطسوتم راک دناوتیم مليفنبا .«مینایب
 ۸۱ یرنه هفرخ كپ ناونع هب ادا ا ۲
 دناودیسک تسا قفوم راک تب یاس
 نساوا هک یر منم يارب ییاشگهار

 .تساهتشادربهرطاخمرپ ریس نیآردار شمدق
 رد دوجوم تالکشم لح هارا مش رظنب [7]

 ؟ تسیچن اریای امنیس
 هدشیروخیرسونیهچب « یسرافملیف

 یوریتسدود, دسریمهار :دزگ زا یسک ره هک
 سفن هزات زاسلیفكي یتفوو .دبوک یم شرس

 یسرافا یامنیس نادیمدراو و دژاسیم
 .دنامیم ناریحو ناهدبتشگنا شدوخدوشیم

 یاههارب دپاب نمرظنب ! ناربا یامنیس نوچ
 نیا لونزاف یامتیس یهراچ . دینشیدنا یرتهب
 . ميراذگبشدوخ لاحب ارنآ , هکتسا

 لاحب (زامنیس نیا رگاینک ی مرکف ینعب []
 !؟ دش دهاوخ لح تالاکشم یراذگب شدوخ

 :1 دنراذگبهکتسا ننانم روظنم
 الخ اب « تشادنامیاناوتیه نا رگفک ۳

 0 نتخاس یار
 یماسازاهک روطنامه. مش لحتم

 یعس . دیآیم رپ یلق

 نتخاسر د مدوخ ( یرتسم ار یناسک ۲

 ملیف نیا هنحص تشپ رد « دیآ

 یهفرح رد اهلاس هک مدرک باختتا :ملیف نیا
 نیدب اتدناهتخودنا ناوارف هبرجت ناشدوخ
 و هورگ نیب ار مزال یگنهامه مناوتب بیترت
 .مروآدوجوببوخ ملیف كي نتخاس یارب مدوخ
 + ميامنبیدنسپ ناسآ متساوخیم مه نمرگاو

 هدننک هیهت نویدم ار هوخدحز | شیپنم
 مامترد هک. مناديم «یفسویزیورپ» ملیف
 كسب نتخان یارب ارم ملیفنیا یهیهتتدم
 . دومن بیغرتو قیوشت لومعم ریغ رثا

 < ملیفیهدنهد لیکشت رداک ی ماسا رد[
 یبونب مادک ره هکد روخیممشچ هب یئاهمسا
 ,دنک ی متیافک جلیفتیدوجوم هیجوت یارب دوخ

 + ملیف رادرب ریوصت « نایلابسورطب» لثم
 اسرکذ و یتارسک] یرونء«یخیاشهدیشمج»
 فراعتم ریغ عمُجنیااب ندرک راک یمشاه

 و (رادربملیف) نایلاپ سورطپ- نادرگراک دنولیلج []
 :هچرا زاب هب تولراش» ملیف ی راخهراتس لئاک یسیک

 ٩ تشاد ها رمههب یتاههبرجتهچ امش دونی
 ثكتی یورب هک دنداد داب نمهب اهنآ -

 هک. یزوطنامهو منکق بب وخ
 ؛تفریم رس ماهلصوح نم رگا متفگ مه البق
 سیم نم هب ناشاهبرجت اب و دندادیم هات

 هلصاح تالکشم لباقم رد روطچهک دنتخومآ
 .منک یراذیاپ و یگداتسیا

 شیاپاوز « نیبرود هک ینامز ملیفنارکیزاب
 رگ راک یاجبیتح ناشدوخ درک یم باختنا ار
 نیبرود لباثم رد هنحض و رونمیظنتیاربینف
 « دننامب رظتنم اهتعاس هکنیا زا و دنداتسبایم

 . دندرک یمن یلورشرت
 و فرح و «. تولراش» درومر د []

 1 رتشیپ نآ یلامتحا مایپ
 فا ستطاراپ هدولراش» یاضف -

 هبیرودلاستفهزادعب هک دنزیم رود یرتخد
 تسد یاهتنس هکنپازا لفاغ« هتشگ زابناریا

 یدوجوم زا ییاریذپ لمحت هچرازاب ریگاپو
 « هلئسم نیا هک دینادیمنیاربانب.درادناروالثم

 یصس امو . دراد رایسب یوگتفگ و ثحبیاج
 هساقمرد ار نامدوخ موسرو بادآ میدرک

 .مینک یبایشزرا دهدیملام هببرغ هک یاهیده اب
 شیاهمدآ هک تسایگنتیورهار هچرازاب
 لماک ییاسانش رگیدکی زادوخ یهدودحم رد
 نیآشیپ اهنآزا مادگ لیرف یمن رکاودتزاب
 . دنیوگیم نخس نآهب عجار زین نارگید

 مدآ «ددرکیمزاب هچرازا
 نتفگ یاربیاهزان یهلتسع

 ساسا هک دنوریم شیپ ردقنآ یتح و« دنباپیم
 زیچهمهیتفو و « دنزیریم مهر بار یاهداوناخ
 ناشیاههدرک یهراب ردودنرریگ یممتامدشبارخ
 هکتسا یسر نا تک رب تسش ناکابک
 نیاابام و هنرک هال هچرازاب نورت اهلاس
 هچرازابزارود هک یپاهنآیارب میدومنیعس ملیف
 تسدب طیحمنیا زا یتخانش«دننک یمیگدنز
 تیقفوم « تخانش نیا رد ميراودیما و میهد
 ها لا

 ماتم

 ۵ مسنقا وخلابند ارنآ ربا یامنیسردیزاسملیف راک یطنا رش ره رد

 یمندق نازاسهایف اد هلداقم تصرف ءاپون : ناوح نآ زاسملیف هن دیاد و

 .دنک یم هزحج نید رود لیاقم رد یخیاشم دیشمح و داد اد

 9 .تنا هتفرگ زارف ینرب دروم ولراش»ردیبرغ و یقرش هیحور داضت []

 - ۳۱ هحفص [7]

 . «دیآیم هچرازاب هب تولراف» ملیفزا یلاثامت تسا یاهنحص زین نیا و

 امنیس هراتس - ۱۸۶ هرامش



 (هیقب) یقووزورهب

 یه .ددما  تشذگیم شریمض رد هک هچنآ

 رگنل و نتفرهار هوحن" اب هژیوب . تفرک

 ناوضعب از وا تیعفوم هک اهنسد نتخادنا
 تارسجهب .دومنیم صخشم تال یطول كي
 ؛وهایه همهنآاب « رصیف هک تفگ ناوتیم

 یقوث و یا ربیشور یزاغآ هطفلو یدجیدلوت
 دمآیمن دیدپ هک املسم تیقفوم نيا ۰ دوب
 مهاضت شرگیزاب و نادرگ راک .نایمرگا
 .. دشیمن داجبا "یسح

 دیابيم یقوو هک میدزک هراشا رتشیپ
 ار دوسخ یرگبزاب زا یرگید

 نیا هدنروآ مهارف رصیف و دومنیم تیبثت
 یاهرهچهکنیا رب هوالع رصیف اب وا دوب هنیمز
 ار دوخ تیعقوم « دمآ باسح هب زاسلوپ

 یانعبس یرگیزاب رهوج هک یاهرهچناونعب
 « دوشیم تفای شدوجو رد .- هملک یعقاو
 هک تسا فازگب ینخسایآو .دناسر تبث هب

 ,یرگبزاب اب هزات دروخرب نیا یقوو ميئوگبا
 یئایمیک اب یرکفمه « رتمهم و یراکمهزا ار
 دعب یاهمایف رد یقوثو داریا ؟ دروآ تسدب
 هدافتسا  شیاهملیف همه لکر د و « رصیقزا

 نداد زورب یارسب تخاوتکی یناهدیهمت زا
 یئاهنیچ لثم . تساینوردتاساسحا وتلاح
 بضغ ماگنه رد و قزادلایم یناشیپه هک
 رد اسهنت, دنکیمزابار شایناشیپ « یداشاب
 شاد.دبابیم اردوخ وا هک تسا لک آش اد

 نامرهق زا هک یتخانش رظنزا هچرگا « لکآ
 دیابیمنیا زج یتماقودق « میراد تیاده هصق
 رد یراقو نانچ یقوئو ام" « شاب هتشاد

 هدومنناصتن نیا هک دراذگیم ورگب شزاتفر
 . یلایمیک یاهراک لصاوف زد .دوشیمن

 دریگیم هرهب نیرفن رد « یقوثو زا یئاوقت
 اجنبا . دنکیم هنوگ رگد ار وا رتکاراک و

 ار دوخ ٍدیابیم یحوزیاهتیساسح اهنت
 یلاوقت . تسیلکشم راک نیاو دنهد ناشن

 ذخا « یقوئو زا ار یلکشم یزاب ن
 «هلتزا را رف» رد مدقم لالج هکبراک .دنکبم
 یزاننسب تسا روطنیمه ۰ دبآیمرب شاهدهعزا

 «یمود نیا هک شزاس و ریسگنت رد یقوثو
 یمناشن قفوم زنطرپ یشقن هئارا رد اروا
 ۰ لایقتسا پیت نیارد اروا رگ اشامت هچرگ. داد
 بناشخرد« یث یاهملیف هک :درکنا

 . تسامنیسرد ,یقوئو یرگپزاب لصف نیرت
 :اهنزوگو كلاخ « لک شاد ملیف هب هژیوب

 رگیزابار یقوئو « اهملیف نیا لصاوفرد
 هب هجوت قاهنوگ . ميبابیم یلومعم یاهملیف
 ئزرازا رودب و یزاسملیفرازابتساوخ
 لاسق رد اراهملیف نیا دشیمهک « يرگبزاب
 هدیدا « دومن یزاب وا هک بوخ یاههتخاس

 نوچ . دشاب دناوتیمن مهنیا زجو . تفرگ

 یقوشو یئوگ« نامزنیا ؛. تسا یترور>
 نآ رب ناوتب هک یراک هن تساهداتفا سل زا

 ؛بوخ یزاب كب وب وخ هتخاس كي نا ونعب
 -میاهدیدهآ ر توگلم 6 لب دراذگ تشگنا

 فاطعنایا زاد قحب « وا مینادیم هکیلاح رد

 دناوتبم هک تسادوخ شقن زای ةفابرد و
 رسگا اما . دیآ باسح هب یرگیزابرتربهرهچ
 هماذآادوخ راک هب تنه نونکا هک ,نینچنیا

 ... تقولآ دهد

 ۱ مات

 ۱۸۵ هرامش -  ۲۳ هحفص ۲

 (هیقب) راکسا

 عفاو رد نیا و دوشیم مه مود شقن
 تسوا راکسا:نیموس

 یارب البق راب ود نمگرب دیرگنیا . 7
 ۱۹44«زاگ غارچ» یاهملیف رد یزاب
 نیرتهیراکساهدن رب ۱۵۵۲ ایزاتسانآ و
 . دوب هبش لوا شقن یرگیزاب

 لاس سبرتکآ نیرتهب هزیاج یارب
 نیتسربنسلا» نوچمه ینارگیزاب
 -(دنکیمن یگدنز اجنیا رگید سیلآ)
 نزرردنل ورانیج ب (ینل)نرپ یرلاو
 .(نیدالک )لوراک ناباد- (.ذوفن تحت
 دزمان ,(اهینیچ هلجم) «یواناد یف» و

 یواح تک اپ ندوشگ زا سپ هک دناهدش
 هزیاج نیا هک دوشیم مولغم هدنرب مان ۰

 هتفرگ قلت «نیتسرب نيلا» مناخ هب
 لاس ۱۵ اب تسا یرگیزاب وا . تسا
 هتتزدنم زا هک رتاثت رد راک هقباس
 هدش لیصحتلاغراف ویدوتسا زروتک آ

 . دوب

 زا طقف هزیاج . دیوگبم اهدعب وا
 راک و بسک ندومن دعاسم و یدام رظن

 نا یلو شاب هجوت دروم دناوتیم
 ِِ ب تسین مهم هجوچیه نم یارب
 راک نتفرگ هزیاج یارب نم
 یزگیزاب راک شقن نیا هکلب
 . دیامن بلج ار نا دنا وتیم

 لاسروتک نیرته هزیاج یارب
 ب (ینث) « نمفوه نیتساد» یاهما
 میرم راطق رد تیانج), ینیف تربلآ
 -(موددناوخر دپ) ونیچاپلآ- ,( ریسلا
 ترآ »و (اهینیچهلحم )نوسلکین كج

 بلناهلشفیدر (وتنوتویره) «ینراک
 دریگیم قلعتیسک اهنت هب هزیاج اما
 نیا رد وآ تفریمن راظتنا هجوجیهب هک
 «ینراکت رآ »هب ینعی دشاب هدنرب عبج
 و تضاتت رد البق هک یمانمگ رگیزاب
 ضرتعمیاهدع زاب و ,.. هدوب نویزیولت
 هکنیا بلاج و ؟ وا ازچ "هک دنتسه
 ار یهداکآ نیفلاخم نیا زا شیپ ات
 و ترهش ربثات تحت هک دندرکب» مهتم
 رارق مان بحاص ناگر اتس تبیوبحم
 نینچ هب راکسا هزیاج بلغا و دریگیم
 هک لاح - دریگیم قلعت ینارگیزاب
 یمداک آ - تسا هدروخ مهب رارق نيا
 بدننکیمتفلاخمیاهدعزاب هک دربیم یپ
 ماگنهیتحاهنآض ا رتعایادص هکب روطب
 . دوشیم هدبنش مه هزیاج یادها

 یجراخ ملیفنیرتهب راکسا هزیاج
 یهتخاس «دروکرامآ» .ملبف هب نابز
 الاتبا یامنیس زا« ینیل هفوکی ردف»

 وکنا رف» شاهدننک هیهت و دریگیم قلعت
 شلبق درکیم روصت هک « یدلاتسیرک
 بموکال» نوچمه یراثآ لباتم رد
 ناتسهل زا نافوط و هبنارف زا «ْنیسول
 زا «هک راتم» وناتسراجم زا «یزابهبرگ»

 یفصولادیا ز فشابدوشزوریپ نی
 رایس ینامداش اب و درپیم نس یالاب هب

 . دیاقیم ار دوخ راکسا

 رد دئتسم هدنهد ناکت ملیف كب

 مانب مانتیو رد گنج یاه تفوشخ هراب

 ًامتیس هراتس ب

 یرته رسا بترب «اهزفم و اهبق»
 . دوشیم دنتسم ملیف

 تفایرد زا سپ ملیف نیا هدنزاس
 - تلود فرط زا هک ار یاهمان شاهزیاج

 وا یارب سبراپ رد گنک تیو تقوم
 نیا رد . دنکیم تئارق « هش هتشون
 هنشتیاضرراهظا ملیف نومضم زا هما

 و
 دوریم نآ میب همان نیا تئا رفاب 3
 - دوخ ریسم زا راکسا مسارم زاب هک
 دوخبیسایس یوب و گنر و دوش جراخ
 ادیپ همتاخ هیضق لاح رهب هک -دریگب
 . دنکی م

 یگنر یرادربملیف نیرتهب هزیاج
 (یمنهجشارخنامسآ ) بهک نوک رف هب
 یویرانسنیرتهب هزباج و دریگیم قلعت
 هنسوننداتتربار هب مه ار لانیژروا
 . دنهدیم اهینیچ هلحم ملیف یویزاس

۱۹۷۰ 

 هدناوخردپ : لاس ملیف نیرتهب ۲7
 و مود

 ثرا : لابن روتک | نیرتهب 07

 ۳ و ی
 سپ رته [ل

 گدنز نیا گیت سل ۱) ۰ نریقتم

 (دنکیمن

 یار درم رگیزاب نیرتهب 0

 درک یراسزاب نوسم

 یاهرابس راب نیمراهچ یارب الاحو
 .متسه نم هراتس نآ رابنیاو دوشيم دلوتم
 هک هچنآ اب یلکب مياهتخاس ام هک یملیف
 یون .لیف .دراد قرفب هلش هتخاس؛ نونک ات
 سپرک» هک ناقلباس و تسا ناناوج ءرابرد
 .تسشنم یزابمهمایفنیا رد «نوسرفوتسیرک

 رسنشپب ار ناتیاهملیف زا ثكیمادک 8
 19 زیراد تنود

 نیتسخن زا الومعم .دیاب هکنيا لثم -
 يلو ,« مربب مان دروآ امنپسهپ ارم هک یملیف
 تی روطیا

 نداد بناوع "اما عسا یحاز لاوس
 تفاو هکت رب  تیالکعم یلیخ نآ
 تواسضق و هسیاقم ار مياهمليف مناوتیمن

 ینایصوصخ «رتکد ربخ هچ هزان» الثم . مک
 نیا مراد تسودی ایخ ارنآ نم هک تشاه
 یاذمک كي . .دوب هتخاس چیوونادگ اب ار ملیف
 و نیشتلد اعقاو

 مراد مه یرگید ملیف هنیمز نیمه رد
 ینبریش ملیف مهنآ هک «تیپ رطاخب » مانب
 و

 یهار» ملیف رد مه كيتامارد شقن كي
 متشاد «میدوبام هک

 ار مياهملیف مامت نم هک دینیبيم سپ
 ال, نشد تسودرگا الوصا - مراد تسود
 : مدرک یمن .یزاب اهنآ رد ,

 مراد تسود ارنآهک

 : تیقفوم هار .ردمزاتهرهچ كي وام .دناوخسپ) وریتودتربأر : مود شقن
 (مود

 شقت . یاربنزرگیزاب -نیرته
 راطقرد تیانج) نمگ رب دیرگنیا : مود
 (ریسلا عیرس

 لاس نادرگراک نیرته ۲۲

 هدناوخ ردپ) ال وپاک .دروف سیننارف
 ( مود

 (هیقب) ارابراب
 نارگیدهشیمه دیناذیم . مشاب هتشاد تیلاعف

 ۰ دندروآیم لاقم نم ریظنیب یژرنا زا
 یاّوب یدایز یژرنا نمهکنی

 ءزات متفریم هنحصیور یتقو تشادند رک اک

 ریتگید لاح . مدرکیم فش ؛ دجو ناجا
 بیم مدوخب هاگ اهزورنیا . تسین روظنیا
 رتگم هنیلو د- اب هدشریپدنکت : زیوگ
 سابجا تسا نکیم مه یگلاس ۵ رد مدآ
 : ههابهتفاد یریپ

 [ تسایرگبزاب یناضمر .دیجم

 هنلمز رد سس هژرو زا لتبق هک
 رد و تشاد یرمث رمثم تیلاعف شزرو شیامن راک رد هک تسالاس دنچ 8

 هتشر ؟ دیتسه
 مونب ن ینیعم خیرات مناوتیمن اقیقد -

 مایمهب لبف یاهلاس رد مادنا یئابیز
 ابا راکب ادعپ یو منش لات

 اتملیسب ینطافماظتوعدب و دش دنمقااع کلاس ۱٩ نسزا یلو مراذگب امش رایتعا
 یاقبا یو ربخا لیف ودنراد و دش مرنایک ضد هک یئامز ینعی ۰ متفریم نس یور نم
 ۰ ..مدنا وخیتم

 !رسیخا هک یملیف هرابرد یمک
 1 دیئوگب دیاهدرکی زاب نآ رذ

 درک شقن
 یزاب نآ زم وا هک یملیف نینصن

 ننه اب نآ ید هکدوب زار ملیف درک
 رد سپس و دوب یزابمه وتسرپ و دیفم .؟دوشیم دلوتم یاهراتس » ملیف نیا

 هراد مان
 |, تسانشآ امش یاربامتح ملیف مان . هدش

 .دناهدروآ امتیسهب ارنآ رابدنچ نونکات نوچ

 1 ملیف رب هتشذگ لای هتخام نوسریپ "كنارف طنوت: هک
 یا رام

 هوا هک .تسا
 مار و ییرونامیا:

 تیم یمطاف ماطن
 یصاخ تیقفوم نخ .یاهشقن یافیا رد ینادرگراکب ۱۹۳۱ لاس رد رابنیلوا

 .. دشهتخاس رک ویک روج

 نیا غارس هبهرابود كنبزاسوادیوید ۳۷
 جرام كيردرف تکرشاب ارنآ و تفرسق

 راک ارد دراد هک یدادعتسا اب و دنک ادهپ داسرد موج راب

 "تسدب رایسب یاه وم ًامتیس
 یزاب یارب ار دوخ كنپیا «یناضهر

 هدش ِ واب هک یدیدج یاهملیف رد رسک و یک ۱۹6۳ لاس رد تخاسرونیک تناجو
 .دیامتیم هداها تسا 3 ار



 . (هیقب) ناوژنود
 تبحص هژوس مادم و مدوب هدش دیپس

 كيشخپ رتکد رانک . مدوب نآ و نیا
 ینز مدرک هدهاشمرار هزات راتسرپرس
 دوبهدز مثچ رب هک یدیفس كنيع اب هک

 دراز هاب ار منا
 : + ادیایم یر یا

 و درک بام )درو
 ارمادنا زا یتممق و دیشک تسد عیاهاپب

 زاب دوشكيتسالپ یحارج یتساب هک
 رس هو درک ینیب»
 ارم دراذ یمشچ راهچ شخپ راتسرپ
 ام یالویه .كي راگنا دنکیم هراظن
 . اشنا سید خیرات لق

 هبورب هنیاعم مامتا زا لعب رتکد

 یدومحم مناخ تفگ و درک ٍراتسرپرس
 ضوصخممرک اب دیهدب روتسد از ناشیا .

 ود . دوش مرن ناشتسوپ هک دنهدب ژاسام

 . دش دنهاوخ یعارج رگید زور
 تسوپ ندش مرن . صوصخم مرک

 یمک مدیسرتن ینعی ملیسرت یمک.۰ نت
 ار راکتپا یبک هچ هک مدرک سابحا

 -- یدومحم مناخ دوخ . درک دهاوخ
 لدوت و ناوج راتسرپ كي, ای هیضرم
 ۱ اد . ورب
 متساوخیم ۰ تشادن شمارآ نآ كي

 وزرآ دوخ اب . !. دق نهاوخ هچ ما
 مرک بشما نیمه زا شاکیا هک مدرک
 لقاال نم و دنلامب مندبب ار صوصخم
 . مشاب تذل نیا گنم ینامز تدم

 یارب . دش :جراخ رتکد یتقو
 یدومحم مناخ متفرگ ميمصت هظحل كي
 ..منک اده ار

 یدوتحممناخ مهاوخیم ترذعم
 اب . و. تشگرب یدوصیم مناح

 و هفایق
 . .دوب یشیامرف

 ننا" تقو هچ منادب متساوخ
 . دوشیم عورش شلام

 9 هکیلاخ. رد "
 نسمهزآ رب تفکا دریگب ار شا هی
 : تا

 نیا یسک هچ مسرپ مناوتیم ب
 . دهدیم نمب ار راختفا

 .. تفگ و دز لز مياهمشچ رب

 . تسا شخب راتسرپرس هفیظو نيا اقآ
 و تفر نوریب و دز مهب ار رد

 مدوخب و هدیشک یدیدش هزایمخ نم

 یارجام كي یارب ار میوخ و مدیچیپ
 . مدرک هدامآ هزات

 شخب راتسرپرس یدوبحم مناخ
 صوصخممرک ابارم بثما تساوخیم مزات
 .دهد شلام

 رب اریگنز مدش اهنت یتقو
 عقب یتقو بت یشهاوخ و میوآ :

 منا وعیم نم و دش ال وط اهنلتحل
 راتک نیا وا هدد هک تزووم ره
 مناخ بش تشه تعاس .دهدن ماجنا ار
 زونه ۰ دمآ قاطا لخادب یدومحم
 و تناتم اما دوبا هتشادنرب ار شکنیع
 مثچب شاءرهچ رد هک یساخ راقو

 ولج واب ندش كيدزن زا ارم 0
 .ِ ست یر

 س تفگ و داتسیا قاطا طسو
 : .. . دیتشاد راک نماپ

 امش یتقو زا - مناخ هلب -

 کد زوتصن رکف رک شاه نم دیتفر

 اب نز كي تسد سامت دینادیم
 كبب رد نداد ژاسام مهنآ «درم ندب

 شهاوخ امش زا نم . مرن باوختخت
 نیاتقاط نم .دینکن ار راک نیامنکیم
 . مرادن ار راکآ

 : تفگ یتحاران اب یدومحم مناخ
 ار نیا امش هک منکبم بجعت نم

 یحارجیتسیابهکیناسک مامتاب ام
 ماتجنا ار راک نیا  دنوش كيتسالپ
 اهنت هنا هک .دیشاب نئمطم اش .میهدیم
 هکیدوئیسندیلوت یتحارا . ناتیارب
 ار امش دنراد هک دینکیمن سابجا السا
 تفت انام

 هچ یارب مسرپپ مناوتیم
 تیصاخ مرک نیا هکنپا یارب ب

 :دواد یگدننک خرک

 نیا. تفر نوریب یدومحم مناخ

 د دوب هدش یئامعم نم یارن نز

 ابب لکشم و تخس ردقنیا ینز دوشیم
 : دشاب تبحص فرط مدآ

 عقوم مدروخ ار ماش هکنآ زا دعب
 یتومحم مناخ . دوب رتکد روتسد ماجنا

 دراو دوبهتشادربار شکتیع هکیلاح رد

 ینیسكيابهيضرموا رس تشپ , دش قاطا
 رومامود لثم:ود نیا وتشادیم رب منق
 .دندیسرنمتخت یولجب جیردتب مادعا
 اب نم هک تسنادیمن یدوصم مناخ
 یئانشا ریخا تعاس دنچ یط هیضرم

 نامنیب یناهنپ هطبار كي و هدرک ادیپ
 ینیسیتقوتلع نیمهب تسا هدش رارقرب
 رس هراذگ تخت رانک- هیضرم اراود

 شود كي ار ناشیا . تفگ واب راتسرپ
 1 . مدرگ رب نم ات دیهدیم

 ؛نوریب قاطا زا یدومحم مناخت

 راک كي و هیضرم و مدنام نم و تفر
 وا . دهدب ماجنا وا ت 5 یزاو
 درکیم هنهربو دادیم شودارم تسپابیم

 .موش رتکد روتسد ماجنا یارپ هدامآ
 یاهسابل جیردتب دمآ مراتکب هیضرم
 ینابلا کیا: :بروآ نوت بت ناازم
 دیشک نیت زا ارم ناتسرامی كزان
 شادن یزیچ . درب مامحب و
 ميهار حب شن نکن آنودبنوچ ميئوگب
 هیضرم . مينکب دیاب هچ متسادیم
 یتدقو نآ . درک زاب ار شود
 جراخمت زا ار مسابل هتسهآ دش مرلو.

 نیا يئوگ . درب شودربزب و درک
 نانچنآ . دوب هتفاب یاهزات یگدنز نز
 راگناهک تسشیم ارم :هقالع و قشع اب
 . دیوشیم ار داهرف مادنا دراد نبریش

 سامتجیردتباما تشادن یساسحا ادتبا
 هاگنهاگنآ ودروآ دوخب ارم شيا

 شیاهمشچ اب تشاد هک ار وا راپ شتآ
 یسقو . درکیم وجتسج ارم ندب
 مندبیوربار هلوح دش مامت میوشتسش
 . دروآ تخت یور ارم و تخاادنا

 شلامبعورش ودروآردمنت زا ار هلوح
 متتشاد"ار دوخ . درک ممادنا نداد

 ۱۰ مهب هک میتشا

 رکف - متخوسیم متشاد و متخابیم
 ار رتکد روتسد دراد وا هک مدرکیم

 ناجیه یک تک رد اما . دهدیم ماحنا
 ردادصب قاطا برد هک مدوب توهش و

 . دش هراو یدومحم مناخ و دمآ

 هنیک رپ اما . مدناشوپ ار مدوخ
 یا را ار مع دما دل فو
 یک دنا یدومحم مناخ . دنار نوریب
 یادمرگنم ات درک شدرگ قاطا رد

 رنک یخ هفاق ناب اد
 . دمآ مرس یالاب ات دیشک عبر كي

 . وب هدمآ رد لوا تروصب زیچ همه

 یرادقم وتفرگ تسدبار مرک فرظ وا

 کا ها
 دنشاب هتخبر شتآ رب هک یبآ راگنا
 هرادینزهک راگناهنراگنا و مش شوماخ
 وایاهمتچ بعر . دهدیم ژاسام ارم
 هک اییفرش هک ما
 تعرس اب نهام داتسا كي لثم وا دوب

 الصا نم و دوب راک لوغشم یبیجع
 لباقم رد مناوتب هک مدرکیمن ینح
 مجد ناشن لمعلاسکع وا یاهزاک

 تشادهقدحزا منامشچ ناهگ ان اما

 مناخ . مدیدیم هچ ایادخ , دمایم رد

 دو قم و تایع داس رق یوو
 نیفکیم دن یاهصت تغاد ناتسرامیب
 هدزک هنهرب ار شیاه نیس هکیلاح رد و
 نیبکیمنم مادنا یورب ارشدوخ دوب

۶ 

 (هیقب)رتنت دن
 ی توست

 «هرود نیایط رد هک «میتراک كم)
 راهظا و « اکبرمآ هعماج یارب یقح
 رم دندشيمن لثاق ء یدرفیاهرظن

 یهویش یهتفربذپ بیسآ دوخ هک
 «متیلایسوس كارزب فلاخم «یتراک كم»

 نا ریایامنیس راک هزات هرهچ

 ؛هکت سا یسفن هزات هرهچ نسحم

 هدرنک زاغآ ار دوخ یئا ُ

 زونه هک «دافتغا» ملیف رد یو. تسا

 ن شفلرگ افبا : تا هدماينانارکا یورب
 یمطاف ماظن ار داقتعا ۰ تسا یلاخ
 هیهت یبیصمیدهم و هدرک ینادرگ راک
 [ سس ل ریصف لیف دیر تینا کت
 هک دوریم دیما لاح رهب . دشابیم ملیف

 ردیهجون لباق تیقفوم دناوتب_ نهم

 . دنک بسک نارپا یامنیس

 دوم زاغآ عبق و
 مک اح تردق یهناشن «تروفناد»

 هسب هک دنکیم داهنشیپ ناینابرق هب
 فارتعاناشدوخدوجورد ناطیش دوجو
 نایمنیرد و دریذپیمن یبک ..دننک
 یسقشع یهمه اب « روتکارپ :ناج»
 « دراد ندرک یگدنزو ندنام هب هک
 رطاخب سا رب تسا تفلاشم رایملع
 یاربرربتعم لصا اهنت هک -- شکین مان

 كرم هب نت هنالامرهق - تسا رلیم زا دزاسیمیریبعت ار همان شیامن « تسا.
 نیع رد . وا یهنامحریب یاهیئوجزاب
 و دتت مه ار ناقینک ینسلاج لاح
 نسید و دریگیم داقتنا هب هنامحریب

 :دنکیم درط هتفگ نيااب ار ن
  یاهزوردرم نیا سیراپ بات

 .«ادنارنگیم راک و تشک هب ارهبنشکی

 وتشک هب جایتحا نم روتکارپ ناج»
 هتفگ و دنیا هک مييابيمرد .«مرادراک

 هسب تبسن رلیم یرواد یهدننک نشو
 رادتفارب « زین . تسا ناثیشک نیت

 , دزانیم رام

 ۶# یتسک شرگت ند همانشیامت
 مه هک تسا هلتسم نیا رگنشور

 « ناتسد ربز عمق و علق یارب « تردق
 دریرذپیم ار یا .هناکدوک یهناهب ره
 «لیگیبا» « دشک هنب رد ار نانآ ات
 «سبراپ بانجیلاع » یهداز رهاوخ

 رد « وسرت و ناوج ینارتخد هارمهب
 صقر هب «ملیس» رهش كيدزن لگنج
 دلرزپ تسیهانک نیا هک دنزادرپیم
 ناگیاسههب« هصمخم نیا زا یئاهر یارب

 ارناطیش؛ نانیا هک دننزیم تمهت دوخ
 . دنداتسرف اهنآ دوجو رد

 ذمیوسزا «هتفگ نیا

 هتفریذپ تردق نابحاص نینچمه و
 علقو ددرگیماپربهژیو یهاگ داد و هدش

1 

 . دباییم ار «دوخ» یسک : دهدیم

 ارجا

 بت اهنت هن , رثوک یارجا
 هناآ بل اسب نه نیا یاب تیام
 « یگدنکارپ و یگتخیسگ مه زا اب هک
 تکل لاچد مهار هنانشابل" موادع
 تفایردزا رگاشامت هک اجنادبات . هزاسیم
 یمن رد ماجنارس و , دناغیم رود ایاضق
 ؟تسیچ رد شپامن لصا فرح هک دبای
 نیرد هتشون یلصا یاهتیصخش مامت
 یملثمرد.دن رادناسونرپ تب ءارجا

 مداخنویامه «یروکزلیاگ» هک مینیب
 رهدوخن . شیانن زاغآ رد هک - قا ی

 رسخاوارد : دوشیم یفرعم خوش یشآ
 رس : دباییم یرگید یهرهچ « شیامن
 تشرروفلادای 4 ینالطا رفتم
 « نتم رد هک - داژت ناربا شوبراد
 مکاح تردق ریذپان ۳ یدنیامن

 هشیپ اریقطنم یب ییلدگنس و تسا
 1 بنا یور ارج رب یزاتسم
 یتسار . دنکیم هم وطن دفاع از نیذپ

 هدنارورپ ار هتشون زا یاهبنج هچ رثوک ۰
 ؟ تسا

 *  لباقهحفص رد هیقب

 امنیس هراتس - ۱۸6 هرامش - 9۴ هحقص



 هیامرس دض اب, « ار ناشیشک یلغد

 یالمتسا ؟ اررلیم رظن دروم یراد
 شوک ٩۰.۰ اب و هدوتربار نادنمتردق

 .درادندیک ات « هتشون زا یئانعم چیهرب >
 زاسناجیه نتشادهگن اپرس ناوتب دیاش
 یهلصوح « ینالوط ینتم هب ار شیامن
 ناسا ان سا دا یخ
 ؟ دیک تانک نیا ایا ام. روا

 اه ایا
 تفوطع دک یمدآ اب تا لفد یتیلک
 «روتک ارپناج» ؟ تسوا ربهر قطنم و
 . تسیمدآ هنوگچ

 اب س ازجا رخآ رد هکنآ زج
 بس كياب اضر یان و سفن ْیب یزاب
 داتسبا یتردق و هاگ آ نهذ كب روضح
 هچ « ارجا لوط رد « دنایامنیم زاب
 یفاکشزاب وا یهیحور زا یاهبنج
 دناس» هتشذگ اه نیا همه زا ؟ددوشیم
 یگتخیگنار بدنا , هدنبوک ی« اهتکفا

 اریث یونعم یهدنهد رادشه یهبرض و
 « دوش داجیارگ امت رد دیابیم هک
 یاهتکفادناسن ؛ا : دزوآ مهارف
 نیا هک مه رویم یاح نه رد یق :اهک ان

 یشیامن ینعی دنکیم رباج زا ار يمدآ
 : تسن هنحص تعیبط رد و

 «داژن ناريا شویراد : اهیزاب
 شیرگیزاب رد هک یئاجهظحل تداهشب

 .دشابنیزا رتهب تسناوتیم دهدیم ناشن
 هرات تمخش ی رایکب و تسل ٩

 درس و یگشخ نآ « این خرف هبادوبب
 تبازیلا »یهیحور یهمزال هک یراتف

 تسا «روتک ورپ
 ,گیزاب یهمه نابم رد و
 0 را دن نشیا

 ؟ میروخیم رب
 نیژرف -قاثیم مداخ نویامه

 رد مه و تاکرح رد مه هک زارفرس
 زوم تن یبیدوب قوس ۲ ونک یا
 پیقشیادص اب رتمک شاک هک یرورس
 . دومنیم یزاس

 ح عارط یر رد
 :مسیهن هرافا ار یاهکن یدیشروخ
 ییقد هتوزآ از را یک ترک
 ؟تسا هتشادن زاب یحا زط  نسنازیم ه

 (دیقب) رد یلناق
 اب تسا صخش كي بلاج زا كرم رطخ نیا
 ننازا یئاهملیف نیرتقفوم . یعیبط یالب كب
 ور وریز منهج « هتشذگ لاسدنچ رد تسد
 ملیف دنچو یمنهج شارنامپآ « تانرگاج

 یاهدع « اهنآ زا كي ره رده ۲ دناهدوب رگید
 «یا هقیقدودراطخا » اما . دناهدشگ ربهبدیدهت
 مامتابدشاب ءانثتسا كي دناوتیم نایم نیا رد
 (راهنآ هک یئاهملیف تایصوصخ و ناضخشم
 . دنهانیم_«راپرت»

 ثداوحطبر یاربهدشهدیزگ رب یانیمز
 دزوم یهرهلد نیا داجیا هب یگر زبكمک مابف

 شنارگاشامت الک یهاگشزرو . تساهدرک رظن
 . رس و ساسح یهقباسم كي زاغآ راظتنا رد
 رگاشامتزاغآ نامهزا < دنتسه لابتوفناجبه
 هرسهلد اب رگائامت ادتبا . دنکیم بلجار
 و دوشیم كيرش قاتشم نا رگاشامت باهتلاو
 نیا « نارگاخامت را رف و لتاق راتضلاب

 ۱۸۵ هرامش . -ب ۳6 هحفص ۲7

 ناجیهعقاو رد . دسریم دوخ جوآهب باهتلا
 راطخازا سپو شیپ - هاگشزرو رد دوجوم
 . دکر گیدکی لمکم - لتاق

 لماوعمامت « ناتساد هک دوشیم هدهاشم

 روآهرهلدو ناجیهرپ ملیف كي قاخیا ربمزال
 جاتحم ۰ یناتساد نینچ تخادرپ اما دراد ار
 تسیراک نیا و تسا هربخ و طلسم قلاخ كي
 سریپیرال . تساهدادماجنا «سریپیرال»هک
 تساهلش هتخانشهثداح بوخ ملیفاب ناریا رد

 ملیفنیا نتخاس ردوا تیقفوم هب هجوتاب و
 راطخا » ینادرگ راک یارب شندش هدیزگ رب

 ملیف . دسریمن رظنهب درومیب «یاهق

 كي «هثداح» هک « دهدیم ناشن زین رضاح

 عقاو رد و تساهدوبن یندشنرارکت یهعقاو
 بناجزا تسیدنلب ماگ «یاهقیقدودراطخا»
 «هثداح» ندیداب هک یناسک یاذبسریپیرال

 نسیارب زسینوا و دندوب هدش عفوتم وازا
 عقوتنیا تدوبن لیلدیبو هتشاذگ هحص عفوت
 . تساهدرک ت باثار

 سلجنآسول هر زبهاگشزرو رد ,هثداج

 یارسب لانیف یهقباسمزور رد . درذگیم
 ینئاکیرمآ لابتوف ینامرهق ماقه زارحا
 مدرسس شزرو نیرترادفرطزپ هک «یبگر »
 هب ار دوخ دوز حبص زا «لتاق. تسا اکیرمآ

 ناروماممشچ زارود و دوبهدناسر هاگشزرو

 دوب هدیزگر ب دوخ یارب اربسانم لحم
 شار+ یرگید تشونرس « ملیف نایاپاما

 . دنزیم مقر
 نارگیزاب زا یهورگ.

 سریپیرال «یاهقیقد ود راطخا» رد ءاکیرمآ

 نوتلراچ ؛ اهنآ ناز رد هک دناهداد یرایار

 وا . درادرارقیئاکیرمآ كرزبروتک آ نوتسه
 سلجنآ ول سیلپ شیئر شقن 4 ملیف نیارذ
 هکنآ زالبقدراد تبرومام هک وشیمرهاظ

 دنک ریگتسداروا ء دسرب شفده هب لتاق

 : دنتسه اهنبا « ملیف نارگیزاب ریاس
 ما زلابنیترام «ستیواساکناج ,سناجدیوید
  .تساهنیلیرام « نجیبیتلاو ۰ زچیربویب

 « زرتیپلا رس « زدنلوا رانیج نمگالکك ج
 . نایار لشیمو !رگدیوید

 رد هتفهن ساره و ملیف لماوعم امت
 ود راطخا» هک دنراد نآ زا تیاکح « نآ

 یامنیس قفوم یاهملیف زا یکیا «یاهقیقد
 .دوب دهاوخاکب رمآ

 (هیقب) سالاواسیلت

 لثم یرگید نارگیزاب هکلب « یلت», اهنت
 جواتب ار نیورام یلو نوسوربزلراچ
 , دیناسر

 شکمدآ كي شقن هب سالاواس ششخرد
 * هدوب یسانشادخ شیشک قنامز هک یاهفرح

 هک دروآنافمرا هبشیارب یترهشناچنآ
 .تسج تکرش یرگید یاهملیف رد هلصافالب
 ترهشاب , ملیف نیا اب هچ رگا سالاواسیلت
 :دیرخ دوخ یارب « ار ردامنیرفن اما دیسر

 هدزاود ملیف هک دوب دقتغم مردام.»

 وتشکر پ هنایشحو ملیف كي « ثیبخ درم
 س وا هار# + رس رسپ س نم هک تساراتشک
 1 مشاب هتشاد مرش نآ ردیزاب زادیاب
 ملیفنیا رد رگا ,«يلت : هک درک مدیدهت

 اشا ۰ منکی من تلالح ار مریش ینک یزاب

 نیرفن نا ومدرک یزاب ملیف نیا رد نم
 دسیئادیم . ملیرخ ناجب مه ار هناردام
 و مدوب هدروخ كشخ "ریشیکدوک رد نم

 امتیس هراتس ت

 ! دیآیمنمدای مردام ناتسپ الصا
  توشخ هک تسا دقتعم « سالاواس

 تام نز هجوت دروم تخن

 دددنسپبار یروتکآو ملیف ءاهنز تسیفاک
 .«دش دهاوخ هاربور ناتعاضوا تقونآ

 سنا رد هلاس دنچ و ۵۰ روتکآ نیا
 فرح ع شدوخ هراب ردلقادح - دروم
 ار وا نانز هک مينيبیم و دزیمن یئاجیب
 .دناهدیزگ رب «هنادرم سکسلبمس» ناونعب

 "ینخشوخ مسلط « كاجوک »۶

 سالاواس

 نامهمشقن نویزیولترد هک سالاواب 8

 هسبآ « لوا قیاقد نامه رد و دومنیم یزاب

 هنودرگ "زا ودمآیم ردیاپ زاهلولگ برض
 هب كلاجوک شقن یافیا اب ء شيم جراخ
 هک دیسریتيبوبجم و ترهثننچنآ
 زا یکی ۷ لاس رد شرگیزاب و لایرسنیا

 رد . دش نویزیولتبوبحم یاهنیشنردرص

 روطب « نویزیولت یسیلپ یاهلابرس هکیلاح
 یافبا یارب پیت شوخ رگیزاب كي زا یتن
 سالاواس باختنا. .دنکیمهدافتسا لوا شقن
 تریح : لایرس نيان اگدننک هیهتیوس زا
 ات, تخیگنارب ار یرنه لفاحم فات و
 . دنداد ناکت سوفا هب یرس هک اجنآ

 قلط«تیقفوم مدع اب لایرس نیا هک دنتفگ و
 :سالاواس هکنانچمه اما. دش دهاوخ وربور

 یداریا و بیع ایندن ءا یاج كي » هتفگ
 نیا زا یلابقتسا نانچنآ نوچ «هدرک ادیپ
 یتالک یاهداد رارق هلصافالب هک دش لایرس
 و دنتسب «یلت» ینعی نآ تسخن رگیزاب اب
 تمسق رهیاربهک دنتخادرپ. وآ هب یدزمتسد

 كي رد . دشیم سیورزلور كيتميق لداعم
 نا نارگاشامت رتشیب ؛ بلاج یریل رامآ
 هرابنیا رد سالاواس دناهدوب اهمناخ لابرس

 : دیوگیه
 زا ارم مدرم هکنسنآ نم قیفوت تلع » .

 هب و دننیبیم نویزیولت هدرپ یور كيدرت
 یهرد.دنوشیم نوسفا دنرگنیم هک مياهمشچ
 یاهمشچ رد یاهدننک هناویدهبذاج هک دنباپ
 . تسا هتفهننم

 !دراد یدنامیب تیباذج نمیاهمشچ , هلب
 فیطل نارادتسودهب ندیسر تقو اعقا ونم اما
 اسا مراد تسود ار اهنز . مرادن ار دوخ

 بدا سر ات دهدیمن هزاجا تقو هک منکچ
 ردفچ دیئوسگن رگا ! مروآ یاجب ار
 ره یارب نم هک منک فارتعا دیاب محیقو
 تفو هقیقد ه دشاب مرادتسود هک یزتخد
 9 1 مراد

 هفیظو « یدج سیلپنیا « كاجوک
 هیانکو جک دنخبل هراومه هک قیقد + سانش
 ار همه راگنا هک دراد بل هشوگ یزیمآ
 رثهنیا یارب هزورما دریگیم یگهرخسم هب
 دوشیمبوسحمیمسلط لثمیغرم مخت هلک هشیپ
 هدونگ وایوربار یتخشوخ یاههزاورد هک

 ساط هلک ردرایلیم نیا سالاواس .تسا
 یمرد ار یئاهزور یفالت كنبا ء دوویلاه

 .دندرکیمپاترپیگن رفهجوگ ش فر طبهک دروآ
 دوخار شلباقم شقن نارگیزاب هک یرگیزاب
 ۸ک یئاهنادرگ راک نینچمه . دنکیم نییعت
 :دنتسهوا دوخ هدش "باختنا .دننکیم راک وا اب

 ویدوتسا ردهمهنآ ودیدوب نم یاجرگا»
 « دنهدب امش هب یشقن ات دیدروخیم تک اه

 رواب : دیدمآیم راب رتهاوخدوخنم زایلیخ
 . 1 دینک

 مامت

 صوهخ» ساک

 ۸۴۳۳۲۰ نفلتادنیسوراتس

 (هیقب) رنهو رماقرد

 لاصو نابایخ  یسراف نابز هب «یقالال»
 رهظ زا دعب ور ۳۰  یزاریش

 ۲۷و ۲۰ - ناریا یلم هناخملیف 8
 یلراچهتخاس» «ودروویسم» : تشهبیدرا
 كاملا لامکنابایخ « ناتسراهب - « نیلپاچ
 ره زا دعب ٩ و ۷

 دکراپ ةناخباتع رد ملیف شیامن
 :تشهبیدرا ۳)تنوگو تیتسنا یراکمه اب رهش
 بیناملآنابز هب «ردنکسا نادیم « نیلرب»

 هب «رادربهالکكبمرابدرل» : تشهبیدرا ۷

 ناب» : تشهبیدرا ۲۸ - یسیلگنا نابز
 «هفاش لامعا اب قباس یئادنز : تاتشکولگ
 رهظ زا دعب ۸ - یسیلگنا سیون ریزاب

 - نارهت هاگشناد ملیف نوناک 8

 اواسوروک .رثا «نتسیز» :"تنهبیدوا ۲

 نابایخ نایهاگشنادونون اکیاضعای ارب
 ترش را ال وا

 رهظ زا دعب ار ۳۰ و۳
 زادعب رم ب اکبرمآ و نارپا نمجنا

 6 خرس لگهچنغ» : تشهبیدرا ۳۸ . رهظ

 ۲۲ ب لوتوا رتیپ تکرش اب زجنیمرپوتا رثا
 یاهملبفیرس زا «نومیمدرم » : تشهبیدرا
 6 د نیادوب مایلبو رثا یسوگالب كلانسرت
 1 رهظ زا دعب

 یسودا یدهم



 (هیقب ) یزاسملیف

 عونییا ودننکیم هدافتسا دوخ نیبرود ردلاسرویر ملیف زا

 نیا ربانب تثاد دهاوخ تبثم ,ربوصت ندش هتش :عقوم ملی

 شیامن تهج بناوتیم ,تسا درفبرصحنم هکم لیف هخسن نامه
 لباق ندش هتبش زا سپ هلضافالپ ملیف نیا ؛دوش هدرب راکب

 دوشپم هراپ و تسا مکحب یفاک هزادناب ملیف . تساء«یکیامن

 هکیئروص رد . دنامیم یفاب اهلاس مزال تبقارم تروص رد و

 دهدیم شیامنا رنآ اصخش هدننک دیلوت دشاب یگداوناخ ملیف

 تادیلرت هکیعقوم اما .ادراد یمرگرل هبنج افرص راک نیا و

 یاس ضرعبپ یدایز تاعفد و دیآ دوجوب یرترثوم و مهم

 :درقا تاعا هاب راز یداسیزیسلیخ فارم دوشهنشاذگ

 خ ۱٩ هدننک هدافتسا هک تساجنیا و

 .دنکیمنیقرف یفنمایو (تبثم) لاسروپرملیف زاهدافتسا

هیهت نآ زا راک یپک كب اهملیفنتسش زا لپ ناوتیم
 هک درک 

 یلصا یبک و دروخیم دردب (دنویپ) ژاتنوم عقوم رد ادعب

 دوب یضار ژاتنوم زا زاسلپفیتفو . دوشیم يرادهگن ملبف
 تقدبهدش ژاتنوم یسیک یانبمرب !رملیف یلصا یپک دناوتیم

یلصا یبک زا ار شبامن دروم یپک ناوتیم هتبلا .دنک عطق
 هبهت

 اهیاهفرح یارب لامعانیا هک تسین فیصوتبیزابن

 راک رگا اما . درادیم هر چرخ تسایدرادناتسا تایلمع

 1 اریز .دوشيمن دیاع یبوخهجیتن دورب شنل
 یپک یبوخب نآ زا ناوتیم هک تسیا هزادنا

 زین یروتامآ رتکچوک یاههزابنا رد هتبلا
 هلصافالپ هک تسیروط اهگنر

 ربانب دنزیم قوذ یون هدرپ یور شیامن عقوم

 . درک هیهت

 ,ناراستساوخ تامدخ هنوگنیایا ربیرتمیلیم ۱5 زا رتکچوک

 شزرا اب یلیخ ملیف عوضوم هکنیا رگم . دنرادن یایز

 دنکیم باجیا یهاگ هک یسورع منارم ملیف لاثم یا رب . دشاپ

 . دوش هیهت نآ یور زا یپک ود یکی

 رده تسا ملیف مهم لماوع زا رگید یکی زین ادص

 یرتسیلیم ۱۱ یاهملیف ناگدننک هدافتسا زین تروصنیا

 سکیم و ادصدنویپ یارب هک یصوصخم تاناکما زا دننا وتیم

 ..دنریگب یبوخ هجیتن و دنوش دنم هرهب دزاد دوجو ادص

 . دیایمنایمب جراخم هلئلسم زاب اما
 دیدج یاه نیبرود باختنا تفگدیاب مزاول دروم رد

 یاهفرح دنراد یلام تردق هک اهنآ . تسا دودحم الماک

 یئامنیس مزاول ناگدنزاس كث نودب و دنتسه یاهفرح همین اپ

 تردق اهنآاربز دنراد ملیف تردق هکدندرگیم یناسک لابند

 تیعقوم لاح رهب .دنراد زینار تیفنارگ یاهنیبروددیرخ

 تسد زا یبوخ یاه نیبرود ناوتیم هک دیایم شیپ یئاه

 یلئسم نیا . تسا نازرا مه یلیخ هتبلا هکدرک یرا

 صاخ یامنیسیرشمیلیم ۱٩ یامنین هک ددرگیمرب ینامزب

 اب تسانکعش مود تسد لیاسو عون نیا . دوب اهروتامآ
 دنسرت : رظنب فیرظ دوشیم هتخاس هزورما هک یلئاسوب هچوت

 " . دنتفای مه ماود و دنبای ماودات دناهه هتخاس لماک امآ

 عضو (ملیف شیامن یاههاگتسد) روتکژ ورپ دروم رد
 هک كچوک توافن نيا اب . تسا هیبث الاب تلاحب یلیخ

 ادص یسیطانغم طبخ تاناکما اب راد اصیاهروتکژ ورپ

 . دنتبه نارگش | هنهک وون ءادص شخپ و . یاهملیف نیا
 تسا زایتما رسارس یرتمیلیم ۱٩ یامنیس هصالخ روطب

 : دراد هدمع تیدونحم ود اما

 ٍ لیاسوقروا یاههزادنا ریاساب هسیاقمماقم رد -(۱

 .درادک رتدابزمجح و رننیگسنآ

 ء تسا نارگ. نآ تمیق - (۲

 تسا نادنمنورث هناخ رد نآ هدافتسا دروم باسح نیا اب

 رگا اما . دنزادرپیم هناخرد یگداوناخ یاههلیفشیامنپ هک

 یا اسرذم اي تکرش كي یاربای هورگ كيرد دراد میمضت

 رول ژورپو نیبرودب زهجم سرادم رتشیب) دیزاسب ملیف

 تفگنه جرخم-عطق روطبن با ربانب ( دنتسه یرتمیلیم ۲
 ۰ تفرگ دیهاوخ هدیدا ار

 ۱۱ یاهتاراپآ یلومعم یساکع یاههزاغم زا یضعب
 یرتمیلیم ۱۰ لیاسو صوصخم ناگدنشورف اما دنراد یرتمیلیم

 یارب یلاههاگشیامن هک دنراد دوجو روشک فلتخم طافن رد

 سورس تاناکما و دننکیم ریاد دارفا یئامنهار و شورف
 . دننکیم مهارف ار لیابو

 دراد همادا

 در
 ناونعب دراد ار ویتاگن نامه مکح هک یلصایپع

 مود . یرادهگن یدعب زاین دروم یاهیپک یاربهدافتسا دروم و عبنم

 , دوشیم
 دستت ی ۱

 (هیقب) یلآ وقت رصان ِ

 ویا
 اعلاس نیرد « دندوب هدانفاش وج و 7

 مادک ره هک مدروآ درک ار یهورگ هک ِِ

 یاههچبل احنیا اب . دوب ۱ پنج هب

 ریل یاهههن زا ماکت بت رب

 یراکمهدصق «ناشباههبرجتیاکتا هب هورگ

 ات زا مادام کش رارق

 دنچ ان مسیراذگب لوپ ناموت ۲۰۰ هنایهام

 «یشاه ایرک رب , میداقا

 درک ققاوت هزایب از بام

 ۱ نا رم ار. ملیف نیا هک تشاد رارصا

 میتسا وخیم)امعودش نیما ملیف وین اگن مک :مک

 + نویزبولت هک مینک غورش ار «پاق هسد ر

 ام هورگراک زد ات-داد داهنشيپ

 والرموتشادینشخیهنیمز «پاقهس» .نوچ . اما

 دومنهیصوتنویژیولن+ ثشاد رانشک و تک

 تنوشخ يب مکتبد و رت یقالحا ملیف كي هک
 جانحم_اعقاو هورگ نوچ .

 تماما دو نویز ولت ییلام  ینابیتثپ

 ..دوش كيره

 دوش هنعاس

 و ۳ اد را

 .مدومن عورش هورگراک نیتضن ناونعب ار

 نیگشم بکار » زجب
 « اههچب یهیقب « دوب هدرک راک ود یکی
 سس 1۷

 ایم تا هب ییراو دیما « ملیف نیا
 رگا هک یملیف . دروآ دوجوب ام رک ینلوارف
 سلام هد زاب ره اب تفاییم یموبم شرم

 تشاذیم هک

 ملیف تاناکما
 یهدنروآ مهارف تساوتیم «
 دوب رارق هک دشاب هورگ مود

 و

 دنکیم تخادرپ ار دوخ و دریگیم لکش ,

 . دزاب يمشام
 دنا تیفوت

 قاجم رد «.... شمارآ» اما

 روسناس نیزاوم - یمیرک دمحا 8

 یمن ار طباوض ؟یتشادن رظن رد ار ملیف
 رسظن زا هک یتالگشم هب هجوت اب ؟ یتخانش

 رت رهب و دوب ملیفی اپ شیپ یلام
 ندنام فیقوت رد نیا ء دیدمآرب شاهدهع

 یارب یبیش همطل دیابیم «...:؟شعارآ»

 : . دشاپهون
 نیم داقتعا هب - یئاوقت رصان [ل

 یلحمالغیهتشون نیا ءورگ یاههچب رگید و
 بت ها یروست انشا مات
 وان دندوب حرطم امیارب رثا یاهتیصخش
 دناهراکهچ لثع رد هکنیا و رثآ یاهمدآ ناثن

 ,دشفیقوت لاحنیا اب . دنراد نتب یسابل هچ و

 تسکش ار هورگ رمک یلام رظن زا مه هتبلا

 یارب یحور ناوارف بیسآ هکنیا زا مه و

 .دیشاپمه زا هورگ و دروآ معارف ام كياکي

 «افننک دیمون یاهلحرم ؛ دشاب نم یزاس

 ی

 دوخرثا بطاخم اب یرکف هلدابم كي یانحم

 بطاخم اب یرنه رثا كي هروخرب رد . تسا

 هزادنا هچ .دیاییم ود :رثا قلاخ هک تسا

 رد :مذوب قفوم ذح هچ ات اي هدرک هابتها

 هدیزرو دئمرنه هک تسیماگنه نینچ

 اوت لیلدب ۰
 ردآزاهشکاو ات تعادن یططم نم ار

 مجنسبار دوخزاک لصاح قیرط نپا زاوباب

 + رد متساوخن رگید هک هوب رطاخ نیمهب

 متفرگ میمصت و

 :.«شایتشتالوط ارت

 مکاحیاهنیس ضبن نم « یصوصخ
 نیابع هجیتن «هدرکق دامس» و . منک عورشار

 . دوب هزات .میمصت

 «هدرکق راص» زا - یمیرک دمحا []

 هحلاصم . دمآیم رب هحلاصم یعون یهناشن

 هفرج هزادنا نآ ملیف رد . یراجف یامنیس اب

 مشچب زاسملیف كي ییهاگآ و یرایشوه زا

 ِت ار اناوت یاهثیدنا روضح هک دروخیم

 .دومنیم صخشع « نیاز | رترب یملیف نتخاس

 یامنیس رد كانیتسخن یهتخاس هب هجوت اب
 قداص» وت مود راک ۰«... شلرآ» یناتساد

 ملقمهیتح « ولج هب یمدق تسناوتیمن «هدرک
 . دشاب «... شمارآ > رد وت یامنیس اب

 ؛بک یلاح نیع رد «هدرک قداص» رد وت"

 رسب هک ار یصوصخ شخب یامنیس طیارش

 یکتمهیگ هب تشادمشچ و یلام یهلدابم
 .یتفریم هرط زاب یدومنیم تیاعر « تسا

 یاج. «مسب رصیق » جوا رد ملسف نيا هنرگ

 یارسب یتطنم یشیاجنگ و ناوارف راک
 هک . تشاد ار عون نیا زا یملیف یهلارا

 رظنب هک دوب نینچ . یدوب هدز نت هناهاگآ

 تناعر خزرب رد « ملیف نیرد وت دمآیم

 یاهنیس و یصوصخ شخب یامنیس یاهرایعم

 » یفلعم تدوخ هژیو
 «:هدرک قداح - یئاوقت رصان 07

 ماتسم رب اوت الاح نم هک تیتو رلق

 ملیف نبا زا یدراوم . منک هیکت نآ
 یارب هتفرمهیور « اما تسا زبزع باب رب

 یهب رجن + متشاد ملیف

 مدآ وک مسریم هجیتن نا هب
 اس زا هک یتین

 و

 .:دنک نشور امنیس اب ار شدوخ فیلکت دیاپ

 ملیف ای ,: دزاسب دهاوخیم هچ هک دنادب

 یلصاف دح . هدننک مرگسن ملیف اپ و یگنهرف

 ار«هدرک قداص» یتقو . ذرادن دوجو مه

 مدیشیدنآیم . مدوبنهنکن نیا یهجوتم متخاب
 نایم لدعم. تفاي تسد یلدعم هب دوشیم هک

 هحفح

 سست
 سس

 هدننک مرگرس یامنیس یزاسلیف
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 .دوب اجنیمه نم هابتشا .

 نکمم تقادم ک یشورقف اب لیف نیا
 و دشاپ هتشادنررض ,شاهدننک هیهت یارب

 ست تب هیهت رد هک دنک بغار اراوا

 یتاهجزا « اما دیامن یراذگ هیامرس یئاهملیف
 یا

 «لیف هدننک هیچ هک تسودن زا

 وب یوب

 اتو هرگب راک رد یتلاخدنیرتمک

 مد دوشیم رارق .یتقو : اما .تفاذگ دازآ

 هگتشیارب لصا زاغآ زا هک دزاسب یمایف

 رس زا و .هاگ [دوخان .سپدشابنصخشیملیف
 تیلوئمساسحا هدننک هیهتلابق , رد ۰ نادجو

 دسناسریم همدص شدوخ هب یهاگ مدآ

 : دروجن هفرح نآ هب یرتیمومع همدص ات

 ینئاریگ ییناتساد یهیام « «هدرکقداص»

 موظنت یعقاو نتم كيس اسارب هک تشاد

 ؛تشاد یزاس دنتسم دصق هکنآ یپ .دوب هدش

 قد مانب یمدآ .رب هک ار یلئانم « مشاپ

 بمقاو و دوب هتفذگ «هدرک

 هبرجت زا یرگید یهلحرم میف نیا : مفرگ
 ینامنیسویسوصخیامنیسكيلصافد> : دوب

 یموصخ شخب هدننک هیهت دامتعا دروم هک

 هراشا رتشیپ هکنانچمه "اما . دریگ رارق

 نیک ۳

 . درپاپهباپ مهاب ار هبنج ود نیا" ناوتیمن
 هرامش رد یئدناوخ ثحب نیا همادا

 رظن دم « تشاد

 متسناد و دشن هدروآرب

 سس

 یاقآ زازع تسود

 یژورون اضرلادبع
 هب اد هدراو تبیصم رثات و فسات لامکاب

 .مبامشمضرع .تیلست نانیما رگ هداوناخوامش

 یهظاک کل وید

 امتیس هراتس ب ۱۸۶ هرامش



 ... اهه واشا

 | یعدن زرتائتو,رک اشامتیاههدافا
 شیامن كي یارجا زاغآ زا شیپ لا

 هوشعرپ « یاهنانز ییلمخم یادص هک :دوب
 : هک دمآرس تشپ زا « زان و

 میدوب هتفر نامام و اپاپ اب « هرآ -
 ات هتفزگیئاواه زا .دوب تشهب ثم . جراخ

 . ماهتنگمک مگب هچره وت نوچب .س ٍراپ
 : دمآ باوج رد یدرم یادص

 ٩ یدوب افرطنوا زوردنچ
 هام هی . هام دنچ وگب ۷ زور دنچ

 .نتشاد راک انوادعب مدوب نامام و اپاپ اب
 مدروآ تسدب ومیدازآ هزات نم . نتشگ رب
 ! ربورود مداتفا هار

 ؟ هنای یدوباهنت ب
 ولسنم هکوت ! هنکن ادخ «اهنت ب

 .مشاباهنت. هک منک لمحتمنونیمن , یسانشیم
 لو ًافرطنوا هک القا نووج همینواابنوا
 هم  اههتفرگ نوجب شینآ . ندرگیم
 ! هنکب یئاهنت ساسحا مدآ « نراذیم

 ادص . مدوبهدرپس شوگ « رایتخایب
 ؛هک دادیم حرش « بات و بآاب و نانچمه

 منلد هبساو .مدوخ مین و هامکی
 هراد مدید ان متشگ ردقنوا .. متشگ افرطنوا
 . دایب ماهاب ساوخیم «جرج» . هشیمربد
" 

 متفگ شهب .زان یلیخ , دزیم راتیگ
 تار وت ون + هک سیناجنیا ثم اجنوا
 ! دش غمد یکلفط . میشاب مهاب

 نانچمهنز .دوب زاغآ یهلهورد« شیامن
 سیراپزا. .دادیم باتوبآ ار دوخ تاحوتف
 یئابیزو تفگ یناواه زا . شیاهدمو تفگ
 متشگر ب . منکن شهاگن دمآ فيرد . شیاه
 : متخادنا ,شاهرهچ هب یهاگنمین یلوضفهب
 و یگنر اپارس « نغور و كنر رد هدیشوپ
 كسی رد هک ینوتن غارچ نوچمه « ناولا
 زاغآشیامن ! دنکیم ضوع كنر دص هظحل
 ابهاگ هک دمآیم نانچمهمناخ چپ چپ و .دش

 وا زا شوگ . دشيم ماوت یئاههدنخزیر

 یرستخد هب ممشچ هکیتفو زا . مدوب هنفرگ
 ومایس رداچاب « نمی !دنص زا رتوسنآ داتفا
 هدشقاجنس هنحص هپ شهاگن هک « هتفرگور
 , دوب

 كن ز . دندوب هدمآ هابتشا « كيمادک

 هنحص هب هناقشاع هک "وااب ینغور و كنر
 ٩ تسیرگنیم

 نایرج هنحص رب هک یشیامن زا ادج
 ؛نلاسرد یگدنز تلاصاهب یرگیدرتاثت

 .. یگدنز تیعقا وهبیرثاثت . تشادنایرج

 تحب تاب ناداپ :هدنیآ هتفه
 «ردص ماحرا رتاث»تحب رب هدنبآ هتفه [تآ

 حرسطم زا هک دیما . ميراذگیم متخ یهطقن
 تحبنیا .شاب.هدش شور یفیاقح نآندرف"
 تسناوتیم دش نآ زا هک یلابقتسا هب هجوتاب
 اهف رخ هک اجنآ زا اما . دباپ همادا ینیدم ات

 « زین . دیسریم رارکت هب یدنچ زا سپ
 هک یناتسود نابم + یملق یلاهب ریگ رد ناکما

 و دندومنیم رظن راهظا ثحب نیا یهراب رد
 راهظازا یاهدرشفهدنیآ ی هتفهزد « تشاد دوجو

 دنچ نیا یط رد هک و گ . میروآیم ارراهرظن
 دناهدوب ثحب نیا هدنناوخ هکینانآ هتفه

 هنارگنشورانعمطم هک دناهتفاب تسد یقیاقح هب

 . تنا هدوب

 امتیس هراتس - ۱۸۶ هرامش - ۲ هحفص [7
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 ؟تسا هدنا رو رپ اد نتم زا یاهبنج هچرث وک , یتسار
 یهتشوسن » ملیس رهش نارگو داج ۶
 «رایمروترآ

 رثوک دمحم :نادرگ راک

 بدان ناريا شوبراد :نارگیزاب
 باينخرف هبادوس س قاثیم مداخنوبامه
 و نایرذآ انیم بم یرورسم زورهب
 یولوم رالات : ارجا لحم *

 هنفریذپ ربثاک از «رلیمر
 و هر نوتنروت» ز

 دناهتساد .« نیا

 "بسناز.دوخ تقفش « وا هک وگ .دوشیم

 هک یعامتجا زا_یئاهمدآ اب مدآ هب
 .درادیم مالعا دب | یم

 و

 هن و اتسا دقتعم چ
 رام دن

 مکحمو صرق یبولسا

 تس یاهنزور تیعفاو
 . دیای تسد یگدنز

 رلیم

 یرسبعت هب شیاهراک و تسا نا
 هنومن هب . تساهبدژارت نیا یزانون

 نانوب,یاهیدژارت یهتفیش «

 مان ,هب اب «ملیس رهش نا ارگ وداج»
 یئیدژارن «شامزآ یهئوب» شرگید
 "تشون رسکنآ یاجپ هک دوشپمبوسحم

 " دناشکی طوقس هب ار نامرهق ز
 رد ,دراد هیهعب ار یشث

 : هعماج یورین یلک زوطب ۰ رلهمراثآ
 ؛ ادبرچیم « رثا یاهمدآ یورین رب
 نسینچ + همانشیامن نیرد هکنانچمه
 ؛تشا دوهشم یئیقات

 یواح «ملیس رهش نارگ و داج»
 یهفناسانش هعماج شهوژپ و تابرظن
 هتشون نبا .رد یئاج ادخ : تسا رلیم
 الرخ دوحاو هب  للیم لک رد» .دراذن

 «تبسن دقتعم ی ٍ

 راک یا اکیا
 , دوش ,یراعش تاحیضوت هپ لسوتم
 (ءاهناجوجل یهاگ آ «... نارگ وداج»
 زا درف عانتما هب هک دنکیم یسرربار
 درونک ارپناج» :دماجنايم تردقطاست
 ار طلست نیا هک تشسود .نم

 ]هات هتکت

 اب کا یا یا تسا «هعماج
 وضو ۱ ۳

 میرود راتسا یاری نوت کا

 ۳۳ هحفص رد هیقب



 داژآ نوبپرت

 زازعا بارهس # |
 «نادابآ رتأن سانشراک »

 همانهژیو» رد ؛ هزاشا []

 یبلطم,«اهناتس رهش زتانن هراونشج
 شيامنیا رجا مدع هک دوب هدمآ
 مارهب یتشون «  ٌباگد شمگ»

 بارّهس ینادرگر اک و یئاضبب
 نیبد , دومنیم هیجوت ار ب زازعا
 یاهفرح یهش هذایپ هک بلطم
 نویزیولن اب وگتفگ زا یئاضیب
 اب ار دوخ لیالد یئاضبب ؛ دوب
 طسوتناگد شمگ یا رجا- تفلاخم

 نبدد.دومنیم نایب زازعا بارهس
 یوبیسر یهمان پاچ هب هتنه
 مادقا زازعا بارهس
 ویش هکنانچمه ات

 اههتفگ تیناقح و نوش تیاعر
 « هنیمز نیرد . دفرگ شور
 < همان نیا هب یئوگیاوج یارب

 مارهب یوم زا هک یاهنفگ ره |
 ناراک ردنا تسد رگید و یئاضب

 یریگ ,رد نیا نتم رد هک رثات
 پاچ هب دوش ناونع « دناهدوب |

 نیا زا هک دشاب . دربس میهاوخ

 دوخ « تسردا زا تسرد « هار-

 ۰. دهد ناش ار

 ید

 هلجم نآ ۱۸۱ هرامشردامرتحم
 :ناونع تحت یبلطم رتاثت تاحفصرد

 رد «...ارجاكي لاجنج : یلاضیب»
 امن ندشن ارجا للع دروم"

 بار سهس ینادرگر اک هب ناکدشگ

 نادابآ رتانت هورگ طسوت و زازعا
 روضصت هک اجنآ زا . دوب هش هتشون
 هلجمنآ مرتحمناگدننکه رادا دوریمن

 ریغو غورد بلاطم رافتنا اب قفاوم
 « دنشاب ناشهلجم قیرط زا یعقاو
 هلجم زا هرامش نآرد یفرط زا و

 . ملیس ر هش نارگو داج س
 ناسنا» یارجناز | سپ ۰ رثوک دنحم ۲1

 شاهزابت راک كنيا مه « «ناوچس» بوخ

 هدروآ هنحص رب ار «ملیس رهش نارگ و داج»

 لماک یدنراب یناضیب مارهب یافآ
 و هتخاس دوخ زا و" یهاو یبلاطم
 یاه تلع دروم رد نیغورد یلیالد
 «ناگدشمگ » ندماین هنحص یورب

 ندشنشور یارباذل تساهدرک ناون
 ناگدنناوخ یارب نایرج

 الو. میامن رکذ"یبلاطم متسناد مزال
 هوحن هب عجار شراتفگ رد" یئاضیب
 قداصهجوچیهبنآ یاهشزرا و ا رجا
 یارب شنانخس مادت و تساهدوبن
 نتسج و مدرم ضارتعا زا یئاهر
 هک یترفن) تسا نف لها ترفن زا
 نارگاشامت هک تسا یدح رد
 نیدرورف ۲4) ناشیا ینارنخس زوررد
 ناشیا لمع هب ضارتعا تهج (هام
 ناگدشمگ یارجا؛ زا تفلاخم رد
 هتفرگ تس رد یلطس دندرک دصق

 لوپ ناشیا یارب نارگاشامت زا و
 "ناونعب نآ تخادرپ ابات دننک عمج

 هزاجا ناشیایتساوخرد فیلاتلآقح
 . (دنهاوخب ار ناگدشمگ یارجا

 وق یهورک هب اد دوخ یهمانشیامن یارجا یتقو «یناضیبیاقآ » |
 .دنامب شلوق رس رب دیاب.تشون یبتک هزاجا یتحوداد |

 تیحالص .یئاضبب یاقآ

 یارحاهرابرد رظنراهظا
 ...ترادن اد « ناک دشمک»

 هب عجار یطیارش رد یئاضیب یاقآ
 دنزیم فرح نآ یاهشزرا و ارجا

 هورسگ طسوت نآ یارجاهوخن ابهک
 « درادن :یئانشآ نیرتکچوک نادابآ
 يتح هکلب هدیدن ار شیامن اهنت هن
 * رب رد نآ زایشتعسق ندید یارب

 (نارهترد) تساهدوبن مهنآ تانیرمت
 خیراتزا یتح لبق یتدمزاهکیلاحرد "

 .تساهتشاد ربخ نآ رهت رد نآ یارجا
 .یاقآ) : یطیارث نینچ رد سپ
 هرابرد رظنراهظا تیحالص (یئاضیب
 زگاو .(درادن ار ناگد شمگ یارجا
 عجاز یتاهتبحصفلتخم تایرشن رد
 ..وارجا نیلوا ای - ارجا هوحن هب
 زا نتفر هرنط یارب امامت دنکیم

 دروسم رک هگارچ
 نیمهناگد تمگ یارجا شزرا و هوحن
 حالصیذو هبرجت اب ناسانشراک هکس ب
 تزازو): روثک یرنه مهف نامزاسن
 یسلع نویزیولت ب رنه و كنهرف
 رد (یرنه یاههدکشناد - ناربا

 هدراو یهمان 3 اد

 یارسجا. و نیرمت هوحن تبون ود
 و ها رد ار ناگدشمک

 ارثآ مزال یاهیسررب و یبایزرآ زا
 .باضتنا رگید شیامن ۷۰ نيب زا
 املسهزین ناشباختنآ هک دندوب هدرک
 نیستم یور اهنآ تخانش هیاپ رب
 یئاضیب یاههتشون راس و ناگد شمگ
 هلجم نآ رد هکنآ رگید . تسا هدوب
 لوهجم دادرارق كي زا تبحصناشیا
 " نیاهک .دناهتشاد اهامنیس زا یکی اب
 هتخادرپو هتخاس و هدوب غورد كي
 تبحصناشیااب هجوچیهب و تسا ناشیآ
 یاقآ . تناهدوبن یدادرارق زا
 یارجایتفو هک _دریذیب دیابهنسیون
 ودادلوق یهورگب ار دوخ همانشیامن
 دیاسب تشون مه یبتک هزاجا یتح
 راهظاهبانب ناشیا دنامب" شلوقرسرب
 ناگدشمگ یارجا زاشیپ لاسرد دوخ

 ءارجا نآ زا سپ زین و تشاد ربخ
 نباهب یرگید یاهارجا یارب هرابود
 سیمنسپدادیبتک_همانهزاجا ةورگ
 طسوت) شیامن نآ یارجا اب تسیاب
 تفلاخم رگید یاج رد (هورگ نامه

 هارسب اجیب یاهگنشملا و درک م .
 هسسب یئاذک یتاماهتا وه ةتخادنا
 یئاضیب یاقآ . تسبيم نادرگر اک
 تردناتسد رظن زا اردوخ لمع رگا
 تفای روفنم و تشز رثانت ناراک
 ارشهابتشا شریذپ تماهش دوب رتهب
 اهغورذ زيوآتسد هکنآ هن فابهتشاد

 فالخ رب نمض رد : دوش اهناتهب و
 یستبحم البق هجوچیهب ناشيا هتفگ
 هراونشچرد ناگدشمک یا رجاهرابرد
 رددناهتفگ ناشیاهکدوب هدماین شیپ
 ناشیاعدا و. تسا هدرک تفلاخمدرومنیا
 .تسا ساسایب الماک مه درومنیا رد
 هدرک تفلاخم زاربا ناشیا رگاالوصا
 هژرگ هک تشادن دوجویایلد دوب
 دوخ یارب یرسدرد تهجیب نادابآ
 نیرمت ار ناگدشمگ و هدرک داجیا
 تسناوتیم تحار یلبخ هکلب .دنک

 غوردبار دوخ همهنیا هک تسئحیحص
 تادسهعت هب هکیاهدنسیون» .دیالایب
 دنکن لمع درف لباقم رد دوخ

 رد دوخنادهعت هب دناوتیم هنوگچ
 «) دیامن لمع هعماج كي لباقم

 یلعوب هچوک ی ولهپ نابایخ - رهمایرآ
 رهظزادعب۸ ارچاتعاس.شیامندحاو نامتخاس

 ا رجاهدام [«ال وگا ردنام» و۶
 هنکشناب داتسا «میهف نینحلادم 1

 «یکیرات رد ینشور» یهمانشپامن ود « شیامن . نابایخ ب یولوم رالات : ارجا لحم
 تسلوترب یهتفون «قفاوم : قفاومان » و

 رهظ زا دعب ۸ اضرهاش

 هبب « یندم یدهم ینادرگراک هب ؛ تشرب ِ قاثیممداخ ن ان
 ی زا: ه +قاثیممدا نویامه « دازن ناريا شوبراد

 .تارجا تشرب زا هارمه همانشیامن ود ۶# كباب اضر « اینخرف هبادوس « نایرذآ ایم

 . دنشیامن نارگیزاب ,..... و
ً 

 :ةتشذگ لاس رد وا زا هک ؛ كيتامارد یاهرن

 میدید ار «ودوگ راظتنار د » بوخ یارجا
 یلوایک ام رثا «الوگاردنام» رگید یهتفه ات

 نایوجشنادزا دنچ ینت . دروآیم هنحص هب ار
 . دئتسه اهشقن یافیا راد هدهع هدکشناد نیا

 «رایمروترآ »یهتشونیزاب «,شیامنن زا . تسا
 . تسا

 و دابآ فسوی یهارود نیب : ارجا .لحم دحاویهتفاپ شیاثگ هزات نلاس رد []
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 رلومت روانیل : یهتخاس

 یک ریز و شوه اب زاسلیف « ملیف نیا []
 هب یگر یچ رب هوالع هک دنکیم یفرعم هب ار
 . دراد نتنگ یارب مه یفرح امنیس نابز

 و نایب شزرآ مه شفرح هکنیا مهم و
 . دراد ار نبش حرطم

 ینحل اب و هناهاگآ رلوبتروانیل مناخ
 هطبارویمدآ عیابط هب هنایارگ عقاو و زنطرپ

 صاخ یاهتیعقوم و اهرادم و رارقابش
 رهاظب یاهصق رد و دوشیم كيدزن « یعامتجا
 میهافم - تسه مهنآ هدنسیون دوخ هک هداس

 اما - دیامنم حرطم ار یدایز لیاتم و
 ملیف هب لیاسم و میهافم ,نيا راب تقوچیه
 س دوشیمآ لیمحت رگاشامت هب میئوگب رتهب ای
 رثا كي یالاو هک تساجنیا رد رو

 رهاب یبطاخم رهات و دوشیم نایامن یرنه
 هرهبنآ زا دناوتب دوخ یهاگ آ و كرد نازیم

 منک ضرع دیاب هضرتعم ناونع هب ) دریگب
 یلیخ نازاسلیف زا هتسد نآ دوبب وخ هچ
 نافرع و هفسلف ندروآ یعدماک ام رکشنشور

 هدنگ هدنگ یاهفرح و "
 1 دندیدیم ار ملیف نیا

 ۲ دنرتنگب مارتحا رگاشامت هب دیاب هنوگچ

 شنابرظ راهظا :یارب رلومترو مناخ
 فرط زا یگدنیامن هب ار رفن ود ملبف نیا رد

 یسایس و یعامتجاصاخ رشق ود و هقبط ود
 لباقویقطنم یئارجام یط رد و دنیزگیمرب
 عامتجا رد هک یصاخ تیعقوم زا ار اهنآ رواب
 و دزاسیم رود « دنراد دوخ یگدنز و
 . دربیم ینوسم ریغ هریزج كيب

 درسم (ینینایج ولراکنایج) ونبرانیج
 یتسینومک تالبامتاب لپان لها تسا یرگ راک
 تسا یز (وتالم ولجنآ یرام) «الئافار » و

 راکنفا اب و یزاوژروب هقبط كيز | ابیز
 ملیفرد هک ب نالیم لها و یتسیلانیپاک
 هراشا دروم .زین :ناشرهش_ اب اهنآ  یهطبار
 1 . دریگپم رارف زنط و

 هدن رز یا رب دنسریم هریزج هب یتقو اهنآ

 يودب یکدنز یعون ات دنوثیم زوبجمن دنام
 . دنریگب شیپ ار

 ندودز فرصاسهآ شال نیتسخن

 تیعقوم و یرهث یگدنز اب ناشیاهیگتسباو

 اب كنهآ مع و جرستب و - دنوشیم دوخ
 اهنآ هک مينيبیم ناشیاهب ريگر د ندش مارآ

 .دنوشیم كيدزن دوخ یناسنا زیارغ و عیابط هب
 هزان و ددجم یئاسانش لحارم هب ماجلارس و
 دنباییم تسد دوخ هراب رد یا

 نب : یون قشع یتح اهنآ

 ساسحا زا یتلاح هب و دننک ی م هبرجت ار قثع
 . دسریم یتخبثوخ

 دتسوداد نیا رد نز هک دیآیم رظنب
 هدشررضتم درم زا شیب یفطاع و یسانحا
 شیرهش یگدنز رد وا لاحرهب نوچ - شاب
 دقیمه ۳ دوب زادروخرب یهافر نانچن ِز

 3 درهم 1۳ تی

 هریزج نیا رد یگدنز همادا هب لیام درم

 ادیپ رود زا یتشک كي یتقو هکیروطب تسا
 هک دهاوخیف درم .زا سامتلا اب نز دوشیم

 رطاخب درم اما س دتسرفآ یمئالع یتشک یارب
 تا ریثانزا یفاک لرد مدع و شیاهیبلط دایز
 نازیمشجنسیارب واهمدآ رد یرهش یگدنز
 هریزج زا ات دهدیم ربخ یتشک هب نز قثع
 , دنباي تاجن

 عقاد درم هک دیآیم رظنب لاحنیا اب
 وا هظحل كي رد و - تسه نز زا رتنیب
 دعب و دوشیم دیدرت زاچد میمصت ذاختا یاررب
 تمالع یتشک یارب دود اب هک دریگیم میمصت
 رد یگدنز هک درکیم رکف دیاش ..هتسرفب

 هتشاد همادا دنا وت زا شیب هریزج نیا
 و تاساسحا عبات رتشیب نز هکیلاخ رد شاب

 مهوت یعون راتفرگ و تسه دوخ فطاوع
 . تبا هلش

 تقوچیه رلرمترو مناخ هکنبا بلاج
 هکیلاحر د . دنکیمن یرادبناج «الئافار» زا

 ریظنب یعیبط « تفرگیم ار وا بناج رگا
 ۱ . دمآیم

 ار ملیف نز رتکاراک زاسلیف مناخ

 یفرعم وج هناهب و هاوخدوخ «رنن یدوجوم
 یمدآ ,نینچناوتیمن یناسآ .هب هک دنکیم
 . دومن لمحت ار

 نیرتهب هک دهدیم ناشن رلومترومناخ
 ندز كتک اب طقف ینز نینچ هجلاعم_هار

 ار شلد قد هاگنآ و دوشیم سیم هیبنت و ذوخ ریهطت یارب اهنآ . دوشیم یعامتجا
 مهرگ اشًمتهب یتح هک یوحنب - دنکیم یلاخ " سیب عازن هب روبجم یتاهیگتسباو نینچ زا

 امتیس هراتس - ۱۸۶ هرامش -  ۳۸ هحفص [ج

 دیدرگ لیامتمیناهجمود كنج و یگنج لیاسم هب سرا
 روج ,یعمج تیرومام رسرپ ۱

 هدر کو )

 (روهتربار) نتشک کر م اب #

 یام یلاسران زا ار دوخ هاگن راب نیافورعم نیب هتکن و زادرپ رنط هدنسیون نومیس لین
 ینانج یاهنامز :ناگدنناوخ و ناگدنسیون و یئانج یامنیس هب و درادپمرب یزورما یگدنز
 . دزودیم

 یتح زیچ همه نآ رد نزچ تفرگی دج ارنآدیابن هک .تسالرزب یخوش كي وا راک نیا
 ۱ . دنوشیم هتفرگ یزابب مه نارگاشامت

 نانچمهک تسانومیس لی یهتشونرطاخب طقفدشاب هتشاد یهزرا ملیف نیا رگا و -

 دنتسه فیرظ و بان" شیاهیخوش

 (نوسیمات . یل. یج) تورا وان یاهب وت هو

 راب۱۹۵۷ لاس رد نیل, دیوید «یئاوک هناخدور زارفرب یلپ» ملیف تیئفوم زا سپ
 3 فف نکن راب نیا اهتنم -

 هدزهمطل نمشد هب ات تفرگیم ماجنا دیابیم هک دوی روج

 | كبنج؛ زارفنت ناشن و یگنج لیاس ینشاچمه هورگ یاضعا نیب یلخاد شکمشک دشیم
 ۱ . دشیم

 هتک - تسا هلمجنآ زا نوسپمات یل . یجیاقآتخپ تسد نوراوان یاهپوت ملیف

 بک رد زج ملیف هنرگو دشاب زیگنا هرطاخیاهدع یارب تسا نکمم نآ ددجم شیامن
 ۱ ." درادن یرگید تیزممانبحاص و ككرزب هراتس دنچ نداد رارق مه

 (شیراب تربار) الی آ #۶
 ۱ رویخا دون دوخ « یناوغرا تشد » ملیف اب. . یاهلاس طساوا رد شیراپ تربار

 | ميهاوخوا زایراکهچ ادعب هک میدش واکجنک و.داد ام هب ار هحیرق اب و بوخ زاسلیف كي
 [>هوبکش اب نیمزرس ب رتنکاخریز شتآ)شرگید یاهراک هقالع اب نیمه رطاخب . دید
 9 ق ید وابهک مینايرد هتافساتماسما - میدرک بیقمت مه ار (لایورونیزاک
 هدش ژورا یاهامنیس راوخ هریج هک ميبابيمیاهفرح الماک ار وا لاح و دوشیم یزاسلیف

 ی ناشدوخ زا یرکید یاهیگژیو وتایصوصخیکینکتلماوع رب طلست زج و تسا

 ما
 و ملپف نارگیزاب اقیفد رلومترومناخ

 ۱ اهلآ زا و دسانشیمار اهفآ راک تاناکما

 وا هک مينیبیم اضرف دریگیم هرهب لماک
 راک ناینچ» هاگن و نامشچ تلاح زا هنوگچ

 ؛یوافتسا شروظنمندناسر یا رب «ینبنایج ول

 و ترفن مامت میناوتیم ام. و دنکیم
  هدرک هلال انیج دوجو رد هک ار
 ایج ولراک نایج نامشچ و هاگن

 نینچ املسم . دهدیم تسذ تیاضر ساسحا

 ثنرک مار یارب یئوج هراچ وتواضق

 یواست نا رادفرط دنسپ دروم دناوتیمن شکر س
 . دشاب درما و نز نیب قوقح

 ناوتیم ار ارجامن ؛ ناباپ هچ رگا

 رلرمترو هک درک لوبق دیاب اما دز سدح
 نیرت انعم اب لاح نیع رد و نیرت یقطنم
 هدومن رایتخا ْنآ نداد همتاخ یارب ار ریسم

 . تسا

 یئابیز هب - تسابیز هملک كي رد ملیف
 .- دیامنیم هئارا هریزج و ایرد زا هک ی رظانم

 . دنتنه انیز ملیق یاهیزاب هکیروطنامه

 هک ار هدافا اب و وگرپ نز
 « دن ریقحت ار سک همه و زیچ

 هی 3 . دهد



 نارهت رد یدوزب




